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2. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler, Birliğine gidecek olan Ulaştırma Ba
kanı Cengiz Tuncer'in dönüşüne kadar, Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı 
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kanlığı tezkeresi (3/1589) 47:48 
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ilhan Aküzüm'ün dönüşüne kadar, Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim 
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özdemir'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1590) 48 

4. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Günş Ta
ner'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakam Adnan 
Kahveci'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1591) 48 

5. — AGİK parlamenter asamblesi kurulması ile ilgili olarak 2 - 3 Nisan 
1991 tarihlerinde Madrid'te düzenlenecek toplantıya Türkiye Büyük Millet Mec
lisini temsilen katılacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1593) 54 

6. —• Bir milletvekiline izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1592) 54 

7. — (10/42) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1594) 54: 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 48 

1. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 15 arkadaşının, zeytinciliğimizin du
rumunu ve zeytin- üreticilerinin ekonomik sıkıntılarını tespit etmek amacıyla Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 48: 

2. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç ve 14 arkadaşının, kamulaştır
ma işlemleriyle ilgili şikâyetler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/41) 50: 

3. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunun (BAĞ 
- KUR'un) ve Kurum sigortalılarının sorunları konusunda genel görüşme açıl
masına İlişkin önergesi (8/42) 52: 

V. —• GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 55 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 55 

1. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım ve 23 arkadaşının, kararsız 
ve basiretsiz tutumu ile ülkemizdeki terör olaylarının kaygı verici boyutlara yük
selmesinde, sorgulamalarda insanların ölmesinde ve Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'daki olayların meydana gelmesinde pay sahibi olduğu ve bu olaylar karşı
sında acze düştüğü iddiasıyla İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkında gen
soru açılmasına ilişkin önergesi (11/19) 55: 

2. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 24 arkadaşının, kanun hükmünde 
kararnamelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda (8/27); 
Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 14 arkadaşının, kanun hükmünde kararnameler
le ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulamalar konusunda (8/28) genel görüş
me açılmasına ilişkin önergeleri (8/27, 8/28) 80 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, polise adres soran bir vatandaşın 

maruz kaldığı muameleye ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı ve içiş
leri Bakan Vekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1878) 

2. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, Hatay İlinin Suriye sınırları için
de gösterildiği bir harita önünde Suriye Dışişleri Baktfnı ile dostluk görüşmele-

. rinde bulunulduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/1882) 

3. — Ankara Milletvekili Tevfık Koçak'ın, Van İlinde Sosyalist Parti üyesi 
bazı vatandaşlara baskı ve işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sorusu ve Adalet Bakanı ve İçişleri Bakan Vekili Mahmut Oltan Sungurlu'
nun yazılı cevabı (7/1886) 

4. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, Türk TIR'larının Körfez krizi ne
deniyle karşılaştığı sorunlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Cengiz Tuncer'in yazılı cevabı (7/1903) 

5. —Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, İç Anadolu Mavi İreni ile 
Meram ve Tbros ekspreslerinin 10.3.1991 tarihinden itibaren Kütahya Garına uğ
ramayacakları iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in 
yazılı cevabı (7/1912) 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, bazı illerimizde 1980 - .1990 
yıllarında kurulan galeri, sanat veya kültür merkezlerine ilişkin sorusu ve Kül
tür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in yazılı cevabı (7/1917) 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, ODTÜ öğrencilerinin ulaşım sorununa iliş

kin gündem dışı konuşmasına, Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol; 
Sinop Milletvekili özer Gürbüz'ün, Karadeniz tütün piyasasının gecikmeden açılması ve 

Türk tütününün dünya pazarlarında tanıtılmasına ilişkin gündem dışı konuşmasına Maliye ve 
Gümrük Bakanı Adnan Kahveci; 

İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Körfez Savaşı sonrası gelişmeler ve Türkiye'nin tutu
muna ilişkin gündem dışı konuşmasına da Devlet Bakanı Kâmran İnan; 

Cevap verdiler. 

20 - 22 Mart 1991 tarihlerinde Brüksel'de yapılacak Karma Parlamento Komisyonu top
lantıları kapsamında Avrupa Parlamentosu Siyasî Komisyonu bünyesindeki İnsan Hakları Ko
misyonunda Türkiye.ile ilgili müzakerelere katılacak Parlamento heyetine ilişkin Başkanlık tez
keresi bilgiye sunuldu. 
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ölüm cezasına hükümlü : 
Ahmet Ercüment Gedikli, _, 
Cengiz Ayhan ve 
Hüseyin Güngör; 
Haklarındaki dava dosyalarının geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkereleri okundu; 

Adalet Komisyonunda bulunan dosyaların geri verildiği açıklandı. 

Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının 
(1/786) (S. Sayısı: 528) yeniden incelenmek üzere geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
(3/1579) okundu; Genel Kurul gündeminde bulunan tasarının Hükümete geri verilmesi kabul 
edildi. 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 3289 Sayılı Beden Ter
biyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 179 ve 181 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı (1/545) (S. Sayısı : 510) üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanarak, tümünün kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

19 Mart 1991 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 16.45'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Bursa Balıkesir 

Mustafa Ertuğrul Ünlü Ali Sami Akkas 

Iİ. — GELEN KÂĞITLAR 

15 . 3 . 1991 Cuma 

Tezkereler 
1. — Tümay Durukan, Ethem Kara, Şener Açıkgöz, Mehmet Çalık, Mustafa Böbrek, Ca-

vit Okal, Fahri Taban ve özcan Kahveci Haklarındaki ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1584) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.3.1991) 

2. — Niğde Milletvekili Raşit Daldal'm \&sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1585) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1991) 

3. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1586) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 13J.1991) 

4. — Samsun Milletvekili Cemâl Alişan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1587) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1991) . 
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Rapor 

1. — 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 390 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/637) 
(S. Sayısı : 535) (Dağıtma tarihi : 15.3.1991) (GÜNDEME) 

Yazûı Soru Önergeleri 

1. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, 1991 yılında yapılan ilköğretim müfettişliği sına
vına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1963) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.3.1991) 

2. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Çengelköy'de Diyanet Vakfına ait bir arazi içinde 
yer alan dört adet köşkün Cumhurbaşkanlığı Konukevi olarak satın alındığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1964) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1991) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, şeker pancarı üreticilerinin ürün bedeli ala
caklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1965) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 13.3.1991) 

4. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, hastalıkları nedeniyle bir haftadan fazla 
raporlu olan memurların yan ödeme ve tazminatlarından kesinti yapıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1966) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1991) 

5. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Atatürk Orman Çiftliğine ait arazide yasa dışı 
inşaatlar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1967) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 133.1991) 

19 . 3 . 1991 Salı 

Teklifler 

1. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, Ağrı tli Dogubayazıt İlçesi Merkez Olmak Üze
re Dogubayazıt Adıyla Yeni Bir ti Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/513) (tçişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa gelij tarihi : 133.1991) 

2. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 38 Arkadaşının, Türkçeden Farklı Dillerin Kul
lanılması Hakkında Kanun Teklifi (2/514) (Anayasa ve Adalet komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 13.3.1991) 

3 . — tzmir Milletvekili Kemal Karhan ve 2 Arkadaşının, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu
nun 18 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi, 22 nci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştiril
mesi ve Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/515) (Adalet Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.3.1991) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — tzmir Milletvekili K. Kemal AnadoPun, "tzmir'e bir konser salonu" kampanyasına 
ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru Önergesi (7/1968) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.3.1991) 

2. — Tokat Milletvekili Kenan Süzer'in, 3698 numaralı Kanunda öngörülen "Adalet Hiz
metleri Tazminatının bugüne kadar ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/1969) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.3.1991) 
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3. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılan 14 
No. lu Bütçe Uygulama Talimatının ve buna bağlı olarak yapılan işlemlerin Taşıt Kanununa 
aykırı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1970) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 15.3.1991) 

4. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Toplu Konut ve Konut Edindirme fonlarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1971) (Başkanlığa geliş tarihi.: 153.1991) 

5. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, körfez krizi döneminde satın alman şişme hastanele
re ve GAP sağlık projesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1972) (Başkanlığa 
gtliş tarihi : 15.3.1991) 

6. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Magic Box yayınlarıyla ilgili olarak Savcılığa 
yapılan suç duyurusunun sonucuna ve TRT'nin söz konusu kuruluştan haber - görüntü satın 
aldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1973) (Başkanlığa geliş tari-
hi : 15.3.1991) 

7. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Adlî Tıp Kurumunca aynı davada verildiği ve bir
biriyle çeliştiği iddia edilen raporlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1974) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 153.1991) 

8. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, daha önce ülkemize sığınan ıraklılardan ülkele
rine dönmek isteyenler bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1975) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 18.3.1991) 

Genel Görüsrrie Önergeleri 
1. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç ve 14 arkadaşının, kamulaştırma işlemleriyle 

ilgili şikâyetler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/41) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.3.1991) 

2, — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunun (BAĞ - KUR'un) ve Kurum sigor
talılarının sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/42) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.3.1991) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 15 arkadaşının, zeytinciliğimizin durumunu ve zey

tin üreticilerinin ekonomik sıkıntılarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 15.3.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saali : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), İsmail Üğdül (Edirne) 

, * • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 95 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN —Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın miletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Çanakkkale Milletvekili Mustafa Cumhur Ersümer'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, gündemimizin yoğun ve yüklü olması nedeniyle, bugün, değerli ar
kadaşlarımızın gündem dışı söz taleplerini kârşılayamıyoruz. Arz ederim. 

Gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İtalya ve Avusturya'ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam İmren Aykut'un 

dönüsüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakam M. Velıbi DinçerUr'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1588) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde, Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 - 21 Mart 1991 tarihleri arasında İtalya ve Avusturya'

ya gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut'un dönüşüne kadar; Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

t. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Sovyet Sosyalist Cumlvuriyetlcr Birliğine gidecek olan Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in 
Snüşüne kadar, Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakam Kemal Akkaya'nın vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1589) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 -18 Mart 1991 tarihleri arasında Sovyet Sosyalist Cum-
\ huriyetler Birliğine gidecek olan Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in dönüşüne kadar; Ulaştır-
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ma Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

t. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, 

3, — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Turizm Bakanı ilhan Aküzüm'ün dö
nüşüne kadar, Turizm Bakanlığına, Devlet Bakam İbrahim Özdemir'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1590) 

BAŞKAN r— Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 - 18 Mart 1991 tarihleri arasında Sovyet Sosyalist Cum

huriyetler Birliğine gidecek olan Turizm Bakanı ilhan Aküzüm'ün dönüşüne kadar; Turizm 
Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim özdemir'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

t. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakam Güneş Taner'in dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakam Adnan Kahveci'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1591) . 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 • 31 Mart 1991 tarihleri arasında Amerika Birleşik Dev

letlerine gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Maliye 
ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

î. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI \"E MECLİS ALIŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1- — izmir Milletvekili HUAksoy ve 15 arkadaşının, zeytinciliğimizin durumunu ve zeytin üreti
cilerinin ekonomik sıkıntılarını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/144) 

BAŞKAN— 1 Meclis araştırması ve 2 genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Günümüzde, tarım ürünleri üretimine, gelişmiş ülkelerin de büyük bir önem verdiği bilin
mektedir. Tarıma dayalı sanayie, hammadde sağlanması ve halkın beslenmesi, ancak tarımsal 
üretimle mümkün olabilmektedir. 

— 48 — 



TAMM. B : 9 5 1 9 . 3 . 1 9 9 1 0 : 1 

Ülkemizde, potansiyel üretim kaynaklarından biri de zeytindir. Bugün, dünyada, 9,1 mil
yon hektarlık alanda zeytinlik bulunmaktadır. Bu alanda 805 milyon zeytin ağacı vardır. Bu 
ağaçların yüzde 97'si Akdenize kıyısı olan ülkelerdedir. Ülkemizde, 1988 yılı verilerine göre, 
79 milyon 500 bin civarında meyve veren zeytin ağacı bulunmaktadır. Meyve vermeyenlerle bir
likte bu sayı 83,6 milyon adede ulaşmaktadır. 

Türkiye'de zeytincilik, gerek tarıma ve gerekse ekonomiye büyük katkısı olan bir tarım 
koludur. Yaklaşık 400 bin ailenin doğrudan gelir kaynağını oluşturmanın yanında, 10 milyon
luk bur nüfûs kesiminin gelirine dolaylı olarak katkı sağlamaktadır. 

1984 ila 1989 yılları arasında dünya zeytinyağı üretim ortalaması 1 670 000 ton olup, bu
nun l/3»ü*tspanya'ya, 1/3'ü italya'ya, Vo 18»i Yunanistan'a, % 7'si Tunus'a ve % 6'sı da Tür
kiye'ye aittir. 

Zeytin üreticisi konumunda olan tüm ülkeler; önemli bir gelir kaynağı konumunda olan 
zeytinin, üretiminden satışına kadar izlenecek politikaları belirlemiş durumdadırlar. Bu ülke
lerde, bir yıl öncesinden, zeytin üretiminin ne kadar olacağı, ne kadarının içeride tüketileceği 
ve ne kadanmn da ihraç edileceği bilinmektedir. Ülkemizde, tanmsal sorunlan çözebilecek ciddî 
bir tarım politikası izlenmediği gibi, yağ politikası da mevcut değildir. 

1989 -1990 yılı sezonunda, ANAP İktidarı, zeytinyağı için 4 000 liralık fiyat saptamıştır. 
Geçen yıl içerisinde, tüccar tarafından üreticinin elinden 3 000 liraya kadar satın alınan zeytin
yağının, piyasada 9 000 liraya kadar satıldığı bilinmektedir. ANAP İktidarı 1990-1991 yılı 
için bir yıl önceki fiyata yüzde 30 ekleme yaparak 5 200 TL. fiyat belirlemiştir. Ülkemizde 1990 
yılı enflasyonu yüzde 70 civarında olduğuna göre, zeytinyağına verilen fiyatın enflasyonun çok 
gerisinde kaldığını görmekteyiz. Diğer tarım üreticileri gibi zeytin üreticileri de cezalandırıl
mıştır. Ziraat odalarının yapmış oldukları belirlemelere göre, 1 kg. zeytinyağının üreticiye ma
liyeti 5 100 TL/dır. Alım fiyatlarından yüzde 11 ila yüzde 12,5 oranında yapılan kesintilerle 
birlikte, üreticinin eline geçen para, maliyetin de gerisinde kalmaktadır. 

Zeytin üreticisi, içinde bulunduğu ekonomik darboğaz nedeniyle, modern tarımın gerek
tirdiği tanmsal girdileri kullanacak düzeyde bulunmamaktadır. 

AET'de, 1988 • 1989 döneminde, zeytin üreticisine yapılan üretim yardımı 1,461 milyon 
Ahb (ECU) dur. Bizde ise, böyle bir yardım sözkonusu değildir. ANAP iktidarlan döneminde 
uygulanan politikalar nedeniyle, zeytincilik tam anlamıyla bir çıkmazın içerisine sürüklenmiş
tir. Ülkemiz, 1983 yılına kadar zeytinyağını ihraç ederken, 1984 yılından itibaren zeytinyağı it
halatı yapmaya başlamıştır. 

Ülkemizde 1133 adet sulu hidrolik pres, 463 adet kuru sistem süper pres ve 32 adet konti-
nü santrifüj sistemi mevcuttur. İtalya'da zeytinyağının yüzde 88'i, ispanya'da yüzde 85'i, Yu
nanistan'da yüzde 80'i en gelişmiş kontinü sistemle üretilmektedir. Türkiye'de ise zeytinyağı 
üretiminin yüzde 70'i iptidaî usullerle (hidrolik presle) sağlanmaktadır. 

Tariş ve Marmara Birlik, bugün zeytin üreticisinden aldığı ürünün karşılığını ödeyemez 
hale gelmiştir. Zeytin üreticilerinin milyarlarca liralık alacağı hâlâ ödenmemiştir. Maliyetin al
tında fiyatla ürünü elinden alınan üretici, ürününü geri ister noktaya gelmiştir. 

Tüm bu nedenlerle, zeytinciliğimizin bugünkü durumunu ve zeytin üreticisinin içerisine 
düştüğü ekonomik sıkıntıları tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını saygıyla arz ederiz. 
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Veli Aksoy " Cemal Şahin 
îzmir Çorum 

Rıza YUmaz Halil Çulhaoğlu 
Ankara izmir 

M. Kemal Duduoğlu Abdullah Sedat Doğan 
Hatay Adana 

Mahmut Keçeli Neccar Türkcan 
Adana İzmir 

Ayhan Arifağaoğlu Hilmi Ziya Postacı 
Artvin -' • Aydın 

Ali Haydar Erdoğan Erdal Kalkan 
İstanbul Edirne 

Kamer Genç T&şar YÜmaz 
Tunceli Ankara 

Mehmet Fuat Erçetin Kâzım Özev 
Edirne Tbkat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

2. — Adana Milletvekili M. Selahattin Ktltç t* 14 arkadasmn, kamulaştırma işlemleriyU idili 
şikâyetler konusunda genel görüşme açûmasvna ilişkin önergesi (8/41) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kamulaştırma ile ilgili şikâyetler son zamanlarda yoğunluk kazanmıştır, özellikle, geniş 

baraj göl sahalarında, Atatürk ve diğer GAP projesi.barajlarında şikâyet sınırlarını aşarak, 
yaygın bir feryat haline gelmiştir. Yerinde ve belgelere dayalı olarak yaptığımız incelemeler, şi
kâyetlerin haklı olduğunu açıkça göstermiştir. 

Şikâyetlerin özü, birkaç sene önceki rayiçlerle yapılan kamulaştırma bedelleri geç ödendi
ği için, yüzde 60 - 70'lere varan enflasyon sebebiyle, büyük oranda değer kaybederek, 1/3 hat
ta 1/4'e kadar vatandaşların eline para geçtiği hususudur. Ayrıca, parçalı olarak yapılan öde
meler sebebiyle ev, tarla satınalabilme veya yeni bir iş kurabilme imkânları da çok zorlaşmaktadır. 

Geç ödeme ve böylece satınalma gücünün erozyona maruz kalması üç sebepten kaynak
lanmaktadır r 

1. 1988 rayici ile yapılan kamulaştırma bedellerinin önemli bir kısmı 1991 yılında öden
mektedir. 

2. Kamulaştırma yılı rayici ile yapılmak istenen ödemeler ise, ödenek ve nakit eksikliği 
sebebiyle, ödemeler ileriki yıllarda yapılabilmektedir. 

.3. Tezyidi bedel davaları sebebiyle vaki olan ödemeler, yine ödenekler ve nakit eksikliği 
ve birçok diğer sebeplerle ileri yıllara sarkmaktadır. 

Böylece, çiftçilikten başka sanatı olmayan vatandaşımız evsiz, parasız ve tarlasız, perişan 
olmaktadır. Dilimizdeki meşhur tabiri ile âdeta "muhacir" olmaktadır. 
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Tezyidi bedel davası açabilmek için, gerekli harcı bile ödemekte büyük sıkıntıya düşmektedir. 
Atatürk Barajı göl sahası 81 700 hektar olup, bunun 43 400 hektarı kamulaştırmaya konu 

olmaktadır. Ayrıca, bu alanda 1 ilçe, 34 köy ve 84 oba ve böylece 120 kadar yerleşim merkezi 
bulunmaktadır. 

43 400 hektarlık alanın 31 300 hektarının kamulaştırılması yapılmış ve bunun 22 700 hek
tarının bedeli Ödenmiştir; 8 600 hektarının ise henüz bedeli ödenmemiştir. Orijinal bedeli öde
nen bu 22 700 hektardan, tezyidi bedel davaları sonuçlananlardan, yani ilama bağlı alacaklar
dan 33 milyar liralık ödeme henüz yapılamamışur. Yine, bu 22 700 hektar alana dahil kısımda 
6200 adet tezyidi bedel davası halen devam etmektedir. Bu davaların sonuçlanması ile, ödene
cek bedelin miktarı 382 milyar liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Atatürk Baraj gölünde su kotunun 480 metreden 500 metreye çıkması ile vaki olacak ka
mulaştırma, ilave kamulaştırma bedeli de 264 milyar TL. tahmin edilmektedir. 

Böylece, bugüne kadar ödenen -1990 yılı rayiçlerine irca edilerek- 285 milyar TL/ye ilave
ten 680 milyar TL. ödenmeli gerekmektedir. 

1991 yılı içinde ise, ilama bağlı alacaklar ile, su seviyesinin yükselmesi sonucu kamulaştı
rılması zorunlu sahaların orijinal takdiri kıymet bedelleri ile hesaplanmak suretiyle 164 milyar 
TL. ödenmesi gerekmektedir. 

Yıllar önce bitmiş olmasına rağmen, Karakaya Baraj gölü kamulaştırılmasında, vatandaş
ların ilama bağlı 12,5 milyar lira alacakları hâlâ ödenmemiştir. 

DSt Genel Müdürlüğü, inşaat faaliyeti ve göl su seviyesi yükselmesine paralel olarak ge
rekli yatırım ve kamulaştırma bedellerinin birleştirilerek, yani tek ödenek halinde bu iki faali
yetin uyumlu bir şekilde yapımım mümkün kılmak üzere tedbir öngörmekte ise de, mevcut 
kanunlar buna imkân vermemektedir. 

'VUkarıda ifade ettiğimiz hususlara ilaveten; kamulaştırma sebebiyle yapılan bir tür özel 
tapulama faaliyeti kesinleşmeden işleme girişilmesi, hisseli tapular, Hazine arazisi üzerindeki 
zilliyet ve kiralamalar sebebiyle kamulaştırma işlemleri önemli ölçüde gecikmekte ve bürokra
siye boğulmaktadır. 

Kamulaştırma, amme yararı için ve hukukî dayanaklarla yapılsa da, vatandaş, köyünden, 
evinden, tarlasından ve geçiminden olmakta ve yabancısı olduğu yeni bir hayat tarzına zorlan
maktadır. Bu sebeple konuya kamulaştırmadan da ötede, kapsamlı bir iskân projesi ve polti-
kası icabı olarak bakılmalıdır. Tfcni, Devlet, vatandaşın devleti gibi tutum içinde olmalıdır. 

Diğer yandan, iskân ve kamulaştırma işlemi, yatırım ve kalkınmanın hukukî ve ekonomik 
çok önemli bir unsurudur. Birleşmiş Milletlerin tespitlerine göre, gereği gibi çözümlenememesi 
halinde, kalkınmayı önleyen önemli bir engel teşkil etmektedir. 

Bu vesileyle hatırlatmakta yarar vardır ki, Keban Barajı vesilesiyle enflasyonun çok cüzî 
olduğu bir dönemde ve çok kısa sürede, hiçbir vatandaşın hakkı zayi olmadan, bir iskân proje
sinin unsuru olarak, kamulaştırmalar gerçekleştirilmiştir. Devletçe ödenen istimlak bedelleri 
çarçur edilmemiş, bölgeye bir ekonomik enjeksiyon etkisi yaparak yatırıma dönüşmüş ve kal
kınmayı hızlandırmıştır. 

Yukarıda ifade ettiğimiz görüşlerin ışığında, konunun Türkiye Büyük Millet meclisinde 
enine boyuna görüşülmesinde büyük faydalar vardır. 

Bu itibarla, Anayasamızın 98 ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 üncü maddeleri gereğin
ce, genel görüşme açılmasına imkân sağlanması için, gereğini müsaadelerinize saygılarımızla 
arz ederiz. 
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M. Selahatün Kılıç 
Adana 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Doğan Baran 
Niğde 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Cemal Alişan 
Samsun 

İbrahim Demir 
Antalya 

Ali Rıza Septioğlu 
Elazığ 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 

3. — Zonguldak Milletvekili Güne} MüJİûoğlu ve 12 arkadasmm, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunun (BAĞ - KÜR'un) ve Kurum sigortaldartnm sorun-
lart konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (â/42) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

2.9.1971 tarih ve 1479 sayılı Kanun ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ol
mak üzere, "Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu" 
kurulmuştur. Kurumun kısa adı Bağ - Kur'dur. Böylece, kendi adına ve hesabına bağımsız çalı
şanlardan, esnaf ve sanatkârlar, tüccar, sanayici ve borsa ajanı .ve acenteleri, mimar ve mühen
disler, sigorta prodüktörleri ve eksperleri, eczacılar, tabipler, veterinerler, gümrük komisyon
cuları, kolektif, adi komandit, limitet şirketlerin ortakları sosyal güvenlik haklarına kavuşmuş
lardır. 

Ancak, yıllar içinde Bağ - Kur, beklenen ve özlenen gelişmeyi sağlayamamış, zaman za
man sigortalılar lehine, zaman zaman kurum lehine geliştirilen politikalar, yapılan uygulama
lar; kurumu malî açıdan darboğaza sokmuştur. Yapılan açıklamalara göre halen kurumun 
2 milyondan fazla sigortalısı vardır. Bu sigortalılardan, prim ve sağlık sigortası primi tahsila
tında güçlük çekilmektedir. Sağlık karnesi olan 300 - 350 bin aktif sigortalı primlerini munta
zam ödemektedir. Bunlar toplam sigortalıların yüzde 15'i civarındadır. Geriye kalan yüzde 85'lik 
kısım prim ödemekte güçlük çekmektedir. 

Sigortalılar, prim ödeyememekten, kurum ise tahsil edememekten şikâyetçidir. Kurum, sağ
lık sigortasının çok geniş kapsamlı olduğundan yakınmakta, sigortalılar ise sağlık hizmetlerinin 
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Atilla tmamoğlu 
Kahramanmaraş 

Güneş' Müftüoğlu 
Zonguldak 

önol Sakar 
Manisa 

Alflettin Kurt 
Kocaeli 

Mahmut öztürk 
Niğde 

Veysel Atasoy 
Zonguldak 

Akın Gönen 
İzmir 
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hiç veya gereği kadar yerine getirilememesinden, emekliler ise maaşlarının fevkalade düşük ol
masından şikayet etmektedirler. 

Hastaneler Bağ - Kur'lu hastaları kabul etmemektedirler, örneğin; Gazi Üniversitesi Tip 
Fakültesi Hastanesinde, hasta kabul bölümünde asılan pankartta, aynen, "Bağ - Kur'Iuların 
tedavi ücretlerini peşin ödemeleri rica olunur" ibaresi yer almaktadır. Diğer taraftan, eczane
ler Bağ - Kur'Iuların reçetelerini kabul etmemekte, onlar da peşin ödeme istemektedirler. 

Sigortalılar kurumdan, kurum sigortalılardan şikâyetçi durumuna düşmüştür. 
Primlerini ödeyenler de ödemeyenler de kurumdan hizmet beklemektedirler. Kurum ayı

rım yapamadığından, prim ödeyenler âdeta cezalandırılmaktadırlar. 

Görüşme istememizin amacı, kurumu ve yöneticileri eleştirmek değil, soruna çözüm üret
mektir. Kurum, sigortalılardan tahsil edemediği primlerden ve gecikme zamlanndan olan ala
cağının 2 trilyona ulaştığını, tahsil edemediğini, bu nedenle maddî darboğaza sürüklendiğini 

. ileri sürmektedir. Sigortalılar ise hizmet beklemektedirler. 

- Görülen odur ki, sorun, devletin müdahalesi, katkısı ile çözülebilecektir. 
Devlet, anayasal görevi gereği bu sosyal güvenlik kuruluşuna sahip çıkmak zorundadır. 

Kuruma sahip çıkılmadığı takdirde, bir sosyal güvenlik kuruluşu, amaana ulaşamadan çöke
cektir. 

Bu çöküşe seyirci kalmak, sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmaz. 
bu nedenlerle, gerek Bağ - Kur'un, gerekse sigortalılarının ve aile bireylerinin, Bağ - Kur 

emeklilerinin ve aile bireylerinin sorunlarını tespit etmek, çare üretmek ve bu kurumun işlevle
rini tam olarak yerine getirilebilmesini temin etmek için, Anayasanın 98, Meclis İçtüzüğünün 
100 ve 101 inci maddeleri gereğince bir genel görüşme açılmasına karar verilmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Doğan Baran 
Niğde 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

İbrahim Demir 
Antalya 

Ali Rıza Septioğlu 
Elazığ 

Orhan Şendağ 
Adana 

Vefa Tknır 
Konya 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

önol Sakar 
Manisa 

Cemal Alişan 
Samsun 

Mahmut öztürk 
Niğde 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 
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A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

5. — AGİK parlamenter asamblesi kurulması ile ilgili olarak 2 - 3 Nisan 19J91 tarihlerinde Mad-
rid'U düzenlenecek toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen katılacak rmlletvekÜltrine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/1593) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkiresi vardır; okutup, bil
gilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
İspanya Senato ve Millet Meclisi Başkanlarının vaki daveti üzerine, AGtK'in bir parla

menter asamblesinin kurulmasına ilişkin konuları tartışmak Üzere 2 • 3 Nisan 1991 tarihlerinde 
Madrid'te AGİK üyesi ülkeler parlamenerlernin katılacağı bir toplantıya Türkiye Büyük Mil
let Meclisini temsilen bir Parlamento Heyetimizin iştiraki Gener Kurulun 12.3.1991 tarih ve 92 nci 
Birleşiminde kararlaştırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 Sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi gereğince, heyetimizi oluşturmak üzere siyasî parti gruplarının göster
diği adayların adlan Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 
Erol Ağagil Ankara 
İbrahim Demir Antalya 
Fethi Çelikbaş Burdur 
Ali Bozer tçel 
Reşit Ülker istanbul 
ibrahim Cebi Trabzon 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. — Bir milletvekiline izm verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1592) 

BAŞKAN — Bir sayın milletvekilinin izinli sayılmasına dair, Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanlığının bir tezkeresi daha vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun mazereti nedeniyle 10.3.1991 tarihinden ge

çerli olmak üzere 45 (Kırkbeş) gün izinli sayılması, Başkanlık Divanının 1:5.3.1991 tarihli top
lantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 

t Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meçlisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — (10/42) Esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Baskanhğmm, Komisyonun görev 
süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1594) 
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BAŞKAN — (10/42) Esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonun görev süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde konut sorunu konusunda araştırmalar yapmak üzere 3.10.1989 tarihinde kuru

lan Meclis Araştırması Komisyonumuz (10/42) konunun çok kapsamlı olması sebebiyle çalış
malarını süresi içerisinde tamamlayamamıştır. 

Bu itibarla, komisyonumuz çalışma süresinin 20 Mart 1991 tarihinden itibaren üç ay daha 
uzatılmasının, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün İ03 üncü maddesinin 2 nci fıkrası 
gereğince Başkanlığınızdan istenmesi kararlaştırılmıştır. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

A. Şamil Kazokoğlü 
Bolu 

Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Divan Üyesinin, Yüksek Heyetinize arz ve takdim ettiği, oku

mak suretiyle sunduğu metinlerin, bazen, güç anlaşıldığını bildirir işaretler alıyorum. Bunda, 
belki, Sayın Üyemizin okumasında kusur bulan arkadaşlarım olabilir; ama, samimî olarak ifade 
ediyorum, değerli arkadaşlarımın aralarındaki görüşmelerden doğan fısıltıları uğultuya çevi
ren gürültü, maalesef, Divan Üyesinin takdimini zorlaştırmaktadır. Değerli arkadaşlarımın an-
lamalarındaki güçlük, biraz da buradan kaynaklanmaktadır. 

Gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" bölümüne geçiyoruz. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. —>• Tunceli Milletvekili Orhan Wi Yüdsntnve 23 arkada/mm, kararsız ve basiretsiz tutumu ile 
ülkemizdeki terör olaylarmm kaygı verici boyutlara yükselmesinde, sorgulamalarda insanların ölmesinde ve 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki olayların meydana gelmesinde pay sahibi olduğu ve bu olaylar karsısında 
acze düştüğü iddiasıyla İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkında gensoru açümasma üiskin önergesi (U/19) 

BAŞKAN — Gene! Kurulun 12.3.1991 tarihli 92 nci Birleşiminde alınan karar gereğince, 
Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım ve 23 arkadaşının, kararsız ve basiretsiz tutumu ile ül
kemizdeki terör olaylarının kaygı verici boyutlara yükselmesinde, sorgulamalarda insanların 
ölmesinde ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki olayların meydana gelmesinde pay sahibi ol
duğu ve bu olaylar karşısında acze düştüğü iddiasıyla İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hak
kında Anayasanın 99 uncu,-İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına iliş
kin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Gensoru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'yi 1980 -1983 arası askerî yönetimle birlikte yöneten iktidar partisi yöneticileri, 

1983'ten sonra sivil görüntü alünda, ülkeyi siyasal, toplumsal ve ekonomik anlamda iflasın 
eşiğine getirmiştir. 
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Hükümet bir yandan liberalleşme görüntüsü vermeye çalışırken, bir yandan da toplumsal 
muhalefeti etkisiz kılmak, çağdaş gelişmeyi engellemek için baskı ye terör politikasına hız ver
mektedir. 

ANAP iktidarı, düşünce özgürlüğünü engelleyen TCK'nun 141, 142 ve 163 üncü madde
lerinin ceza sistemimizden çıkarılması ve ana diller üzerindeki yasağın kaldırılması girişimini 
oyalamakta, savaş bahanesine sığınarak grevleri ertelemekte, hak ve özgürlükleri fiilen işlemez 
hale getirmekte, işkence ve terörün yaygınlaşmasına bilerek yol açmaktadır. 

Son zamanlarda peş peşe düzenlenen operasyonlar, kapatılan dernekler, şube ve karakol-
lardaki sorgulamalarda meydana gelen ölüm olayları (son bir ay içinde sorgulamada 5 kişi öl
müştür) dikkat çekici boyut kazanmışur. Ayrıca ülke düzeyinde siyasal şiddet sonucu öldürme 
olayları ile gasp ve soygun gibi eylemler hızla çoğalmış, içişleri Hakanlığı bu konuda başarısız 
kalmıştır. 

özellikle son ölüm olayları, Sımak tünde Türkiye Kömür işletmesine ait kömür ocakların
da jandarmanın önce vatandaşların yük hayvanlarına ateş açarak öldürmesi, akabinde yurttaş
ların üzerine ateş açarak iki sivilin ve bir askerin ölümüne sebebiyet verilmesi, bir kaç kişinin 
yaralanması, iki gün sonra idil ilçesinde vatandaşla güvenlik güçlerinin karşı karşıya getirilmesi 
ve bu yüzden çıkan çatışma nedeniyle iki yurttaşımızın yaşamını yitirmiş olması, hem toplumda 
kaygı uyandırmış ve hem de acaba gündeme gelen "anti-terör" yasasında iç güvenlik güçlerine 
öldürme yetkisi verilmesi amacının gerekçesinin hazırlandığı sorusunu gündeme getirmiştir. 

Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yıllardır sürdürülegelen dil ve kültür yasağının meydana 
getirdiği ıstırabın, ekonomik çarpıklığın getirmiş olduğu yoksullukla pekiştirilmesi yetmiyor
muş gibi, insanlara pislik yedirecek derecede ileri götürülen zulüm, nihayet insanların öldürül
mesiyle doruğa ulaşmıştır. 

iktidarın tüm bu uygulamalarının temelinde, halk yığınlarının toplumsal muhalefetini en
gelleme amacı yatmaktadır; ama başarılı olamamaktadır, iktidar, çaresizlik içinde çırpınmak
tadır. Günlük basında yer alan demeçleri izlemek bile, bu çaresizliği anlamaya yeterli olmaktadır. 

Pek çok suçsuz insanlarımız televizyon reklamlarında, televizyon • polis işbirliği neticesi 
kamuoyuna hain, cani, katil ve gaspçı olarak umulmaktadır. 

Tüm bu uygulamalarla ilgili içişleri Bakanı tam bir acz içindedir. 
Sayın Cumhurbaşkanı, televizyon ekranından, Sayın içişleri Bakanının ülkede cahiliye dev

rine dönüşü özleyen anti-laik hareketler içinde olduğu suçlamasında bulunmuştur. 

Sayın içişleri Bakam, bir taraftan, Sayın Cumhurbaşkanınca çeşitli konularda suçlanmış, 
diğer taraftan Türkiye'de yayınlanan bir dergi tarafından da ağır suçlamalara hedef olmuştur. 
Kuşku yok ki, Türkiye'deki terör olaylarının kaygı verici boyutlara yükselmesinde, sorgulama
larda insanların ölmesinde, Doğu ve Güneydoğu'da meydana gelen olaylarda Sayın içişleri Ba
kanının kararsızlığı, basiretsiz tutumu ve olaylara hâkim olamamasının ciddî payı vardır. Sa
yın Bakan, bütün bunlardan sorumludur. 

Yukarıda sunduğumuz nedenlerle, içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu hakkında, Ana
yasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci maddesi uyarınca gensoru açılmasını arz ve talep ederiz. 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

v ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu görüşmede, Anayasanın 99 uncu maddesine göre, 
önerge sahiplerinden biri, siyasî parti grupları adına birer milletvekili ile ilgili bakan konuşabi
lecektir. 

Şu ana kadar, yalnız Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına söz istenmiş bulunmakta
dır, arz ediyorum. 

Sayın Yıldırım, önerge sahibi adına da zatı filiniz mi görüşeceksiniz? 

ORHAN VELİ YILDIRIM (Tunceli) — Evet efendim. 
. BAŞKAN — Sayın Yıldırım, zaü âlinizin, önerge sahibi olarak 10 dakika, Sosyaldemok

rat Halkçı Parti Grup sözcüsü olarak da 20 dakika olmak üzere, toplam 30 dakika konuşma 
süreniz vardır. 

Buyurunuz. (SHP sıralanndan alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA ORHAN VELl YILDIRIM (Tunceli) — Teşekkür ederim Sayın 

Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, gensoru önergesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grubu adına görüşlerimizi belirtmek üzere söz aldım. Bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına, 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Gönül arzu ederdi ki, gensoru muhatabı olan İçişleri Bakanı Sayın Aksu aramızda bulun
saydı ve gerek Bakanlığı nedeniyle gerekse şahsı nedeniyle yönelteceğimiz sorulara bizzat ce
vap verebilme olanağını bulabilseydi. Ancak, tedavisi nedeniyle yurt dışında bulunmasını göz 
önüne aldığımızda, Sayın Aksu'ya şifa ve bir an önce sağlıklı olarak aramızda -ancak, bakan-

* hk sıralarında değil de bir milletvekili arkadaşımız olarak- şu sıralarda bulunması elbette ki 
dileğimizdir. (SHP sıralarından alkışlar) 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK (istanbul) — Avucunu yala!,. 
ORHAN VELÎ YILDIRIM (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, gensoru öner

gesi üzerinde görüşlerimizi arz etmeye başlarken, elbette ki, 12 Eylül darbesine değinmeden 
geçmemiz mümkün değildir. Çünkü, 12 Eylül darbesini gerçekleştiren asker ve sivil ortaklık, 
darbenin gerekçesini dünya kamuoyuna ve Türkiye halkına, "ülkede anarşi ve terörün yıkıcı 
boyutlara ulaşması" olarak göstermiş, aynı zamanda ülkede malve can güvenliğinin kalmadı
ğını da belirtmiştir. Darbeciler ve işbirlikçileri, anarşi ve terörün kaynağı olarak da, parlamen
ter demokrasimizi ve temel kurumlarını gösteriyordu. Kısaca, askerî darbeyi yapanlar, terörün 
ve anarşinin baş sorumlusu olarak demokrasiyi ve demokratik kurumları göstermişlerdi; mal 
ve can güvenliğini sağlamanın çözümünü de demokratik temel hak ve özgürlükleri rafa kaldır
makta bulmuşlardı. Darbeciler ve ortakları, öz olarak parlamenter demokratik sistemi sanık 
sandalyesine oturtmuşlar ve onu tek taraflı yargılayıp mahkûm etmişlerdi. Ne yazık ki, bu mah
kûmiyet kararı, tüm zorlamalara rağmen, ne ülke kamuoyuna ne de dünya kamuoyuna kabul 
ettirilememiş ve bu karar, darbecilerin boynunda bir kara leke olarak asılı kalmıştır. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Kuşkusuz, 12 Eylül rejimi 1983 yılında seçimlerin yapılmasıyla da sona ermemiştir. 12 Ey
lül darbesi, "ülkede tüm demokratik kurum ve kuruluşları tamir edeceğimM bahanesiyle yık-! 
ma metodunu seçerek yıkmış ve toplumun önüne yepyeni bir toplum modeli getirmişti. Bu top
lum modeli, Türkiye'ye, üretken olmayan, suskun, çıkarcı, gelenekçi, başüstüne efendimci bir 
model olarak getiriliyordu. Ekonomik model olarak da, uluslararası tekelci sermayenin Türkiye 
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için uygun gördüğü bir model seçilmiş, bu model sayesindedir ki, hayalî ihracatlarla, vergi ia-
deleriyle, çok kısa sürede yepyeni bir sermayedar grubu türetmiş ve bu grup, yeni modele canla 
başla destekçi' olmuştur. 

12 Eylül rejimi, sola karşı da, laiklik karşıtı bir devlet anlayışını, devlet bürokrasisini res
mî himayeyle egemen kılmaya çalışmıştı. 12 Eylül rejiminin sivil ortakları, demokrasimizi yık
ma işleminde görev alanların bir kısmı, 1983 yılında Anavatan Partisini kurarak, yapılan hak
sız ve hukuksuz seçimle de, çoğunluğu sağlamak suretiyle iktidar olmuşlardır. Bu iktidarda, 
bunlardan kimi başbakan, kimi bakan, kimi de milletvekili olarak, 12 Eylül rejiminin ülkede 
sivil görüntü altında devamını sağlamışlardır. Şüphesiz, iktidara geldiklerinde, demokrasiyi yıkma 
İşleminden edindikleri alışkanlıkları ve zihniyeti terk etmemiş, daha ağırım yapmaya devam 
edegelmişlerdir. 

Toplum, 12 Eylül cenderesinde kıvranırken, terör yine devam ediyordu, hem de deneyim 
kazanmış ve boyut değiştirerek devam ediyordu. Son dönemde var olan sol siyasal şiddet ile 
sağ siyasal şiddetten daha tehlikeli "kitlesel nitelikli siyasal şiddet" boyutu da gündeme gel
miştir. Zaman zaman, isimlerini, işledikleri siyasal cinayetlerle duyuran teokratik ve şeriata 
dayalı antilaik devlet kurma ideolojisini taşıyan bu terör odaklarının, üstelik, yayılmacı şeriat 
sermayesince de finanse edildiği ortadaydı. Bu girişimin sivil güvenlik birimlerine de sızdığı, 
zaman zaman, belgeli olarak kanıtlanmıştır. 

Tırmanan şiddet ve terör karşısında Hükümet ve ilgili bakan, 1982 Anayasasının 91 inci 
maddesine dayanarak, ulusal iradeyi temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisini de dışlamak 
suretiyle, antidemokratik kararnamelerle ülkeyi yönetmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Bunla
ra örnek olarak 424,425 ve sonuncu olan 430 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameleri göstere
biliriz. Zaten, 1982 Anayasasının bekçisi olan ve halen Marmaris'te "Anılar" başlığı alünda 
suçlarını itiraf eden zatın da ayrılmasıyla ve destekçileri tarafından da, menfaatleri geldiğinde, 
yer yer delinen bir anayasa olduğu ortadaydı. Anlaşılan, Hükümet ve İçişleri Bakanı, bu uygu
lamalarıyla, 12 Eylülden kalma alışkanlık ve zihniyetle, terör ve şiddetin kaynağını, demokra
tik kural, kurum ve kavramlarda, temel hak ve özgürlüklerde aramaya devam ediyordu. Hü
kümet ve İçişleri Bakanı, tırmanan şiddet ve terör olayları karşısında, İ2 Eylül hareketinin be
lirgin simgesi olan işkenceyi de, düzenli ve sistematik bir şekilde, düzeni korumanın yolu ola
rak sürdürme eğilimlerini de sürdürüyorlardı. 

Hükümet ve İçişleri Bakanının basiretsiz tutum ve davranışları, anlayışları, işkenceyi sa
dece işkence olarak değil, bir sistem sorunu olarak da gündeme getirmiştir. Hükümet ve İçişle
ri Bakanı, işkenceyi, sistemi korumanın ve ülkeyi yönetmenin ideolojik aracı olarak görme alış
kanlığını terk etmediği müddetçe, işkencenin önlenmesi mümkün değildir. İşkence, doğaldır 
ki, toplumun genel kültür ve yaşam düzeyinin yetkinleşmesiyle sona erebilir; ancak, işkence
nin önlenmesinin temel yöntemi, siyasal iktidarı da kapsayacak biçimde, işkenceye ilişkin tüm 
birimleri demokratik denetim altına alacak mekanizmalar oluşturmakla mümkündür. İşte, si
yasal iktidar için bu mekanizmalardan biri de, gensoru önergesidir. 

Son iki ay içinde, sadece Ankara ve İstanbul illerinde emniyet karakollarındaki sorgula
malarda 9 yurttaşımız yaşamını yitirmiştir. Bunlara örnek olarak, Birtan Altunbaş, Haydar 

' Armağan, İmran Aydın, İhsan Başboğa, İdris Can, Ali Rıza Akdoğan'ı gösterebiliriz. Bunlar
dan kiminin emniyet karakolunun üçüncü kaündan atlayarak intihar ettiği, kiminin tatbikata 
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götürülürken çukura düşerek öldüğü, kiminin de kafasını karakol duvarına çarpmak suretiyle 
intihar ettiği söylenmekteydi. Hükümetin ve İçişleri Bakanlığının bu uygulaması, âdeta kara
kollarımızı, intihar etmek isteyen vatandaşların intihar yeri olarak gösterir gibiydi. 

Yine, işkenceyle ilgili olarak 1988 yılında, sadece Ankara İlinde, siyasal ve ideolojik amaçlı 
gözaltına almalarda, rapora dayalı olarak 33 kişiye işkence yapılmıştır. Bu sayı, 1989 yılında 
artarak 37'ye çıkmıştır. 1990 yılında ise bu miktar, 1988 ve 1989 yıllarının toplamına eşit ol
muştur. 1990 yılında, sadece Ankara'da 746 kişi siyasal ve ideolojik amaçlı gözaltına alınmış, 
bunlardan sadece 72 kişi tutuklanmıştır. Bu sayısal tablo, çağdaş bir toplumun taşıyamayacağı 
ağırlıkta bir kusur ve tam bir yüzkarasıdır. 

Sayın Bakandan soruyorum : Bu yurttaşlarımızı gelişigüzel gözaltına almanızla, onların 
anayasal hak ve hürriyetlerini zedelemiyor musunuz? Bu da yetmiyormuş gibi, televizyonla iş
birliği yaparak, bu insanları ekrandan, cani, katil, gaspçı gibi göstermeniz, hukuk vicdanınızı 
sızlatmıyor mu? Cani ve katil gibi teşhir ettiğiniz bu insanların, kimi daha emniyetteyken, ki
mi de çıkarıldığı nöbetçi mahkemelerde serbest bırakılmadı mı? Sayın Bakan, bu tasarrufları
nızla hem hukuku çiğnediniz, hem de hukuk devleti olduğunu söylediğimiz ülkemizi uygar dün
yada küçük düşürdünüz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Hükümetin ve İçişleri Bakanının hukuk devleti anla
yışıyla bağdaşmayan bu tasarrufları, nihayet, Belçikalı 5 parlamenterin 6 Şubat 1991 tarihli 
raporlarına gerekçe hazırlamış ve bu parlamenterler, raporlarında, Türkiye'de insanların iş
kence gördüğü, etnik kökenlerinden dolayı baskı altında tutuldukları, anadilini konuşmaları
nın yasaklandığı, bu nedenle Türkiye'ye Birleşmiş Milletler kanalıyla baskı yapılması ve Tür
kiye'nin AT'ye girmesinde bu hususların önkoşul olarak ileri sürülmesi hususlarını dile getir
mişlerdir. 

"Savaşa hayır" dedi diye, Nevruz Türkdoğan'ı gözaltına aldınız; karnındaki, doğmamış, 
«adı bilinmeyen bebeğinin ölümüne sebebiyet verdiniz; sorumlularını bularak cezalandırmadı
nız. Bu nedenledir ki, 1991 Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Uluslararası Af örgütü tarafın
dan yayımlanan raporda, "Türkiye'de hamile ve yaşlı kadınlara, genç kızlara işkence 
yapılmaktadır" suçlamasına ülkemizi muhatap kıldınız. 

Gündem dışı konuşmalarla birkaç kez konumu bu kürsüye getirilen ve bitkisel hayat ya
şam durumuna giren Aysel Zehir'e, yurt dışında tedavi olması için pasaport vermediniz; ama 
Aysel Zehir, on yıl sonra, zanlı olduğu suçtan beraat etti. Devlet aleyhine, yakınları tazminat • 
davası açtı. "Türkiye'de seyahat hürriyeti kısıtlanıyor" türü suçlamalara gerekçe hazırladınız. 

Sayın Bakan birazdan çıkıp bu kürsüde, bu işkence iddialarımız konusunda, "elbette ki, 
Türkiye'de işkence vardır» inkâr etmiyoruz. İşkence yapanlar hakkında şu kadar dava açılmış
tır, şu kadarı sonuçlanmış, şu kadarı devam ediyor" diyebilecektir; ama, ne yazık ki, Sayın 
Bakanın, "Türkiye'de işkence vardır" veya "işkenceciler hakkında dava açılmıştır, ceza gören
ler vardır, diğerlerinin de davası devam etmektedir" diye söylemesi, işkenceyi önlemez; çünkü, 
işkence, devlete ait kuruluşlarda, devlet tarafından belirlenmiş kadrolar tarafından sürekli ve 
sistemli olarak yapılıyorsa, sorumlusu, emir verendir; ilgili bakandır ve hükümettir. 

12 Eylülün ülkemize sunduğu model değişmedikçe, 12 Eylülün işbirlikçileri ve kalıntıları 
nerede olursa olsun silinip, temizlenmedikçe, öz olarak, Türk toplumu sivil bir örgütlenme mo
delini tercih etmedikçe, Hükümet, ne kadar liberalleşme süsü vermeye çalışırsa çalışsın, tedavinin 
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sağlıklı olması mümkün değildir. Nitekim, liberalleşme görüntülerine rağmen, ülkemizde, 
1982'den bu yana, Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddelerine muhalefetten, 6 364 kişi 
gözaltına alınmış ve haklarında 2 679 dava açılmıştır. Yine Türk Ceza Kanununun 163 üncü 
maddesine muhalefetten S 298 kişi gözaltına alınmış, 3 304 dava açılmıştır. Fikir ve düşünce 
suçundan ötürü 3 OOO'in üzerinde insanımız hâlâ cezaevlerinde cefa çekmektedir. 

Hükümet ve ilgili bakan, 12 Eylül alışkanlığı ile yürüttüğü bu politikada, toplumumuza 
şu seçenekleri ileri sürmektedirler : "Herkesin özgürce konuşması" yerine "susma kuralını tercih 
edin" diyorlar. "Herkesin kanun önünde eşit olması" kuralı yerine, "kanun önünde farklı olma" 
seçeneğini getirmişlerdir. "Ülkede, herkesin hakta, külfette, nimette ve fırsatta eşit olması" 
kuralı yerine, "olmaması" seçeneğini getirmişlerdir. Nitekim, Hükümet ye ilgili sözcüleri za
man zaman radyo ve televizyonda yaptıkları konuşmalarda, "Aman ha!.. Bize oy vermezseniz, 
1980 öncesi döneme dönüyorsunuz. Daha ne istiyorsunuz, işte GAP'ı yaptık; GAP'ın nimetle
rinden faydalanmak istiyorsanız, biz size ne dersek boyun eğin, varsın işsiz olun, varsın aç olun 
gibi seçenekler getiriyorlar. Şayet, ola ki, doğu ve güneydoğu bölgesinde vatandaşın biri, "hem 
can güvenliğim olsun, hem mal güvenliğim olsun, hem anarşi ve terör olmasın, hem de mutlu
luk ve refahım olsun" derse, ya 141'den, ya da 142'ye veya 163'e muhalefetten, eğer bunlar 
da olmazsa gizli örgüt üyesi olmaktan içeri alınır ve televizyon ekranından suçlu diye kamuo
yuna teşhir edilir. 

Sayın Baştan, sayın milletvekilleri, biraz önce arz ettiğim tüm bu uygulamaların katmer
lisi ve en acımasız şekli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde cereyan etmektedir. 1983 
yılında çıkarılan 2932 sayılı Yasa ile, anadili ile konuşmaları yasaklanan, anadili ile konuştuk
larında işkence gören, zindanlara atılan, horlanan; kimine göre dağlı Türk, kimine göre Oğuz 
boyundan gelip Kürtçe konuşan Türkler, bize göre de özbeöz Kürt olan milyonlarca Türkiye 
Cumhuriyeti yurttaşları, yıllarca, ekonomik, demokratik ve siyasal olarak horlanmışlar ve ih
mal edilmişlerdir; kaderleriyle başbaşa bırakılmışlardır. Bu yetmiyormuş gibi, 12 Eylül askerî 
darbesi bir karabulut gibi bu bölge insanının üzerine çökmüş, o gün bugündür bölge halkı 
ıstırap, kan, baskı ve şiddet altındadır. 

Son Körfez Savaşı, bölgede altyapısını Körfez ülkelerine göre oluşturan bölgeyi ekonomik 
yönden de kıskaca almış, halk, açlık ve sefaletle karşı karşıya kalmıştır. Bölge halkı onüç on-
dört senedir sıkıyönetim ve olağanüstü hal ile idare edilmekte; olağanüstü halin ilanında do
ğan çocuk, şayet okuma olanağı elde edecek okul bulabilirse, okuma çağına gelmiştir. Çünkü, 
Sayın Millî Eğitim Bakanı, bütçe görüşmelerinde yaptığı resmî açıklamada, bu 10 ilde 1 030 
ilkokulun kapalı olduğunu söylemişti. Hükümet ve içişleri Bakanı, bölgeye, devleti, şiddet kul
lanan, gözaltına alan, susturan, gerektiğinde gözünü kırpmadan yurttaşını öldürebilen, sevgi 
ve şefkatten uzak, şoven, mezhepçi, zalim bir anlayışla sunmuştur. Bölge halkı, yapılan uygu
lamalar sonucu, devleti, şefkatli, sevecen bir babadan ziyade, zalim, gaddar olarak görmektedir. 

Bölgenin ve bölge halkının mal ve can güvenliğinin temini için kurduğunuz "Köy korucu
ları anonim şirketi "ne ihale ettiniz; buna, istihdam gözüyle baktınız. Bu politikanızla, devlet 
güvenlik güçlerini küçük düşürdünüz; bölge halkını da, bu uygulamayla karşı karşıya getirdiniz. 

Halk, özellikle, vurucu tim diye bilinen grubun hangi birime bağlı olduğunu bulabilmek
te zorluk çekmiştir; bu birimin yapmış olduğu hukuk dışı uygulamaları şikâyet etmek için 
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yetkili merci bulamamıştır, tnsan ister istemez, "Sayın tçişleri Bakanı Emniyet Genel Müdür 
Muavini iken kontrgerillada çalıştı, acaba direkt kendisine mi bağlı?" diye soru sormak zo
runda kalıyor. 

tçişleri Bakanı Sayın Aksu, yedi yıl içinde tam 21 kez bu kürsüye çıkarak, aynı gerekçeler
le, olağanüstü halin uzatılmasını talep etmiş; bölge halkını potansiyel suçlu kabul ederek, ola
ğanüstü hali bir kadermiş gibi sunmuş; normal rejimi bölge halkına lüks görmüştür. 

Hükümet ve tçişleri Bakanı ondört seneden beri bölgede uyguladıkları ekonomik ve kül
türel baskıya; insanlara pisliklerini yedirmelerine rağmen, bölgede sananın, baskı, şiddet ve 
polisiye tedbirlerle önlenemeyeceği gerçeğini bir türlü görememiş ve görmek istememişler, teş
hisin yanlış olduğunu anlayamamışlardır. Bölgede, hukuk dışı uygulamalar içine giren kişileri 
cezalandıracaklarına, ödüllendirdiler. Şimdi de öğreniyoruz ki, işkencecilere özel af çıkarma 
peşindedirler. 

Hükümet, seçim vaatlerinde ve Sayın Bakan, özellikle kendi bölgesinde, Doğu ve Güney
doğu Anadolu Bölgelerindeki cezaevlerini fabrikaya çevireceğini söylemiştir. Yalan söylemiş, 
sözünü tutmamış; aksine, var olan işyerlerini kapatmış, eğitim ve sağlık kurumlarını karakol 
ve kışlaya çevirmiştir, örnek olarak : Mardin Mazıdağı Süt Fabrikasını karakol, Tunceli Eği
tim Enstitüsünü komando tugayı, Mardin - Gercüş Ayakkabı Fabrikasını komando merkezi, 
Şırnak Gübre Fabrikasını kışla yaptınız; Diyarbakır Jeneratör Fabrikasını Eskişehir'e nakletti
niz; Siirt'teki süt fabrikasını uydurma kilim atölyesine çevirdiniz; Muş Meyankökü Fabrikası
nın ödeneğini kestiniz; Van'daki, bulgur, tuğla ve kiremit fabrikalarını, akü fabrikasını kapat
anız; Erzurum'daki sigara ve konfeksiyon fabrikalarını çalıştırmıyorsunuz... 

Buna mukabil ne yaptınız? Sırf 1989 yılında, olağanüstü hal kapsamındaki 10 ilde, 10 bin 
kişiyi gözaluna aldınız. Bunlardan, sadece 1 24S kişi zanlı olarak tutuklandı. Bu rakam, 1990 
yılında 13 bin kişiye çıkmış: bunlardan da sadece 1 4S0 kişi tutuklanmıştır. 1991 yılının ilk iki 
ayında 1 310 kişiyi gözaltına almışsınız; sadece 211 kişi zanlı olarak tutuklanmıştır. 

Tüm bu uygulamalarınız yetmiyormuş gibi, yıllardır, Şırnak'taki kömür ocaklarında, ek
mek tekneleri olan yük hayvanlarıyla kömür taşıyan yurttaşlarımızın üzerine, çıkar çevreleri
nin menfaatim kollamak amacıyla, ateş açtırdınız, önce, ekmek teknesi olan yük hayvanlarını 
öldürdünüz, sonra yurttaşlarımızın üzerine ateş açtırarak, 1 erimizin şehit olmasına, 2 yurtta
şımızın ölümüne neden oldunuz. Bu haksız tasarruflarınız karşısında galeyana gelerek, önce 
tdil, Silopi ve Dargeçit'te, sadece yürüyen vatandaşlarımızın üzerine yine ateş açtırdınız ve gü
venlik kuvvetleriyle vatandaşları karşı karşıya getirdiniz; tdil'de 2, Dargeçit'te 1 olmak üzere, 
3 yurttaşımızın ölümüne neden oldunuz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Hükümet ve ilgili Bakan, bölgeye, şefkat, sevgi ve ba
rışla gideceğine, Muş'ta, Malazgirt'te vatandaşların evlerini dozerle yıktırdı; bölgedeki köyle
ri, mezraları zorla boşaltmakta, vatandaşı göçe özendirmekte, hatta zorlamaktadır. Elbette ki, 
tüm bu olanların siyasal ve hukuksal sorumlusu, tçişleri Bakanı ve Hükümettir. 

Geçen bir yıl içinde, terör kurbanı olan yazar, çizer, bilim adamı, emekli general ve öğret
menlerin katilleri hâlâ bulunamadı. Sayın Bakan, bu katiller yakalanmadığı müddetçe bu suç
ların sorumlusudur; Bakanlık koltuğunda oturmamalıdır. 

Ülkemizin genel görünümü bu durumda iken, şimdi de Sayın Bakanın neler yaptığına ve 
nelerle meşgul olduğuna bir bakalım. 
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Sayın Bakan, kendi partisinin istanbul ti Kongresinde, Sayın Semra özal'a karşı olan tu
tumu nedeniyle, Cumhurbaşkanınca cahiliye devri ve anti laik bir anlayış getirmekle suçlanı
yor ve bu suçlama Sayın Cumhurbaşkanı tarafından, televizyon ekranlarında, dünya kamuo
yuna ve Türkiye kamuoyuna duyuruluyor. 

Sayın Cumhurbaşkanı, devletin en üst kademesinde bulunan bir insandır. Kendisine istih
barat örgütlerinin tüm bilgileri gitmektedir. Herhalde bu suçlamaları yaparken gelişigüzel yap
mamıştır. 

Sayın Bakan, yine Bakanlığının vermiş olduğu nüfuz ve yetkisini kullanmak suretiyle, her
halde güvenliği ihale ettiği köy korucuları anonim şirketinden getirmiş olduğu silahlı 100 kişiyi 
kongre salonuna alarak, Bayan özal'a suikast teşebbüsünde bulunmakla suçlanmakta; hem 
de kabinede bulunan bakan arkadaşlarınca. 

10 Mart 1991 tarihli bir dergide, "Köşkte bekleyen gizli dosyalar" başlıklı bir yazıda, ba
kalım, Sayın Bakan hakkında neler yazıyor ; 

12 Eylül darbesinden sonra, Emniyet Genel Müdür Muavini iken, o dönem içeride tutuk
lu bulunan bir siyasî parti liderinin talimatıyla, adıgeçen Emniyet Genel Müdürlüğü örgütüne, 
12 Eylül öncesi çeşitli anarşik olaylara karışmış bazı kişileri almış olduğu, 

Sayın Bakanın Refah Partisiyle ilişkisinin halen devam ettiği ve Refah Partisi Diyarbakır 
ti Başkanının evinde tarikat ayinlerine katıldığı, 

Sayın Aksu'nun, Emniyet Genel Müdür Muavini iken ve daha önceleri kontrgerillada ça
lıştığı, açıklamalara göre de, bu teşkilatın 1980 öncesi anarşi ve terörün tırmanmasında rolü 
olduğu, halen de doğu ve güneydoğu bölgesinde PKK eylemlerine karşı görev üstlendiği söy
lendiğine göre, doğuda yapılan toplu katliamlardan bazılannı, PKK, yayımladığı bildirilerde 
üstlenmediğine göre ve halk arasında da bunların kontrgerilla tarafından yapıldığı iddiası kar
şısında, acaba Sayın Hükümet ne düşünmektedir? 

Yine Sayın Aksu, Diyarbakır'ın önde gelen isimlerinden "Necmettin Akyol" veya "Akkay" 
isimli bir şahsa 180 milyar lira teşvik primi verilmesi konusunda Bakanlık nüfuzunu kullan
madı mı? . 

Yine, Diyarbakır • Ergani arasında temeli atılmış ve sonra terk edilmiş göstermelik yatı
rımlarda alman trilyonlar tutanndaki teşviklerin aracısı olmadı mı? 

Yine Sayın Aksu'nun, birkaç bakan arkadaşıyla birlikte, Nakşibendi Tarikatının legal yüz
lerinden biri olan Birlik Vakfıyla ilişki içinde olduğu ve bu Vakfın işlerini takip ettiği, yaygın 
kanı ve basında yazılan konular arasında olduğuna göre, Sayın Bakan acaba şimdiye kadar 
bunları niye tekzip etmedi? 

Son zamanlarda sıklaştırdtğı baskınlarla, yasal birçok derneği hukuk dışı tutumla kapa
tırken, tran tipi bir rejim kurma özlemi içinde olan kişi veya gruplara maddî kaynak sağlayan 
Aköz, özbağ, Bereket, Hizmet, Millî Kültür, Anadolu Hisarı, tlmî Hizmet gibi birçok vakıf 
ile organik bağ kurmadı mı? 

Sayın Aksu, Bakanlığı döneminde, polis memurluğuna alma imtihanlarında, özellikle mü
lakatlarda teokratik içerikli sorulara ağırlık vererek, arapça yazılı duaları bilmiyor diye, birçok 
yetenekli, tarafsız laik ve objektif unsurların polis kadrolarına alınmasına engel olmadı mı? 

Sayın Aksu'nun Bakanlığında bir tarikat örgütlenmesinin mevcut olduğu, Bakanlığın üst 
düzey bürokratlarından alta doğru kademe kademe indiği, çağdaş ve pozitif bilime inananları 
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da sürgün ve baskı yoluyla istifaya zorladığı doğru değil nü? Bu kanı, kamuoyunda yaygın ka
naat haline gelmemiş mi? Nitekim, Bilecik'te görevli birinci sınıf bir şube müdürü, bölge idare 
mahkemesine verdiği resmî dilekçede bu durumu anlatmamış mıdır? Böylece, emniyet teşkila
tını tarikatların yönlendirmesine terk etmedi mi? 

Valilerimiz ve emniyet müdürlerimizin birçoğunu, resmî sıfatları nedeniyle, masrafları Suudî 
Arabistan Kralı tarafından karşılanmak suretiyle, Hacca göndermedi mi? 

Atanan kaymakam ve emniyet müdürlerinin çoğunun imam-hatip menşeli olmasına özen 
göstermedi mi? 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — tfühar et, iftihar et... 
ORHAN VELİ YILDIRIM (Devamla) — Bunun nedeni, önünde secde ettiği, Adıyaman

lı Şeyh Reşit Erol ve Cizreli Şeyh Abdullah'tan aldığı buyruklar mıdır? 

Bursa ilimizde tarihî camilerimiz var iken, polis okulunun tamirhanesini mescit yapmadı mı? 

Burdur tünde polis lokalini mescit yapmadı mı? 

Polisimizin kuruluş günlerinde ve bayramlarda mevlit okutulması, bastırılan davetiyeler
de tarikatların dinî ayinlerinde kullanılan ibarelere yer verilmesi Sayın Bakanın Millî Güvenlik 
Kurulunda ikaz edilmesine neden olmadı mı? 

Emniyet teşkilatındaki tayin ve terfiler, laik ve objektif esaslar yerine, dinî esaslara bağ
lanmadı mı? Selamünaleyküm demek, oruç tutmak, namaz kılmak şartının yanında, özellikle 
hacı olma şartını aramadınız mı? 

Sayın Aksu, İsparta, Burdur, Elazığ, Bayburt, Sivas, Tokat, Siirt emniyet müdürlerinin, 
mensubu olduğunuz Nakşibendi tarikatının üyeleri olduğunu bilmiyor musunuz? Bu nedenle
dir ki, Elazığ Emniyet Müdürü, Tunceli tli ve ilçelerinde, Elazığ tli Karakocan ilçesinde, Ela
zığ'ın Fevzi Çakmak ve Yıldız mahallelerinde oturan yurttaşlarımızın yüzde 90'ırun Alevi inançta 
olmasını gerekçe sayarak, gece ve gündüz baskınlarla, bu yörelerden, yüzlerce suçsuz vatanda
şı gözaltına almadı mı? Kendilerine işkence ve kötü muamele yapmadı mı? Bunlara örnek ola
rak Karakoçan'da alınan bir avukat ve yine Karakoçan'da alınan bir doktoru gösterebiliriz. 

12 Eylül yönetiminin vali olarak atadığı ve bir zamanlar kadınların cinsel organında suç 
unsuru arayan asker kökenli valilerin yönetimde katmasının hâlâ nedenini anlamış değiliz. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, süreniz dolmuş bulunmaktadır; toparlamanızı rica ediyorum. 

ORHAN VELt YILDIRIM (Devamla) — Sayın Başkan, toparlıyorum. 

içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat Daire Başkanı ve yardımcısı hak
kında, istihbarata Karşı Koyma örgütü tarafından "koyu tarikatçıdırlar" diye kayıt olduğu 
yönünde rapor verilmesine rağmen, Önemli bir görev olan emniyet örgütü içinde sakıncalıları 
tespit etmekle görevli önemli işler Genel Müdürlüğüne neden tayin ettiniz? 

Ankara Polis öğrenci Yurdunda, 35 öğrenciyi, sırf Alevi inançta oldukları için, kışın or
tasında sokağa atmadınız mı? 

Yine, Emniyet Genel Müdürlüğünde kızakta tutulan çok sayıda deneyimli ve kabiliyetli 
müdür var iken, önemli mevkilerin tarikata mensup emniyet amirlerince ve başkomiserlerce 
vekâleten yürütülmesindeki anlam nedir? 

Bir valinin, bir hemşire ile aşk hayatı yaşadığını imzasız mektupla ihbar edenleri bulabil
mek için, şüphelendiği kişileri emniyete getirterek işkence yaptırdığını duymadınız mı? 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, Sayın Bakandan ve Hükümetten soruyorum : 
Sayın Hükümet, siz, şeriatla yönetilen Suudî Arabistan veya iran'da mı hükümet ediyorsunuz? 
içişleri Bakanı Sayın Aksu, siz, şeriatla yönetilen bir ülkenin içişleri Bakanı mısınız? Tarikat 
şeyhlerinden aldığınız emirle mi hareket ediyorsunuz, yoksa, laik, çağdaş Türkiye Cumhuriye
ti Hükümetinin mi içişleri Bakanısınız? Doğrusu, toplum ve biz, sizin hangi ülkede Bakan ol
duğunuzu tayin etmekte müşkülat çekiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Aksu içişleri Bakanı olduğu müddetçe, tarikatların 
emniyet örgütüne hâkim olması devam edecektir. Tarikat şeyhlerinin devlet yönetiminde buyrukla
rı geçerli olacaktır. Anarşi ve terörü durdurma imkânı olmayacaktır, teröre kurban gidenlerin fail
lerini yakalamak mümkün olmayacaktır. Bunların olmaması, yetkisini ve meşruluğunu tarikatlar
da değil, halkta, laik devlet anlayışında arayan bir bakanın işbaşına gelmesiyle mümkün olabilir. 

Bu nedenle, gensoru önergemizi desteklemenizi diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Sıra, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Sayın ismail Köse'de. 
Buyurun Sayın Köse. 
Malumu âliniz, süreniz 20 dakikadır efendim. 

DYP GRUBU ADINA tSMAtL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Tunceli Milletvekili Sayın Orhan Veli Yıldırım ve arkadaşlarının, 
tçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu hakkında vermiş oldukları gensoru önergesi üzerinde, 
Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, Grubum ve şah
sım adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, gensoru önergesindeki iddialar, gerçekten, değil bir bakanın maka
mından uzaklaştırılmasını, bir Hükümetin Anayasa Mahkemesinde, yani Yüce Divanda hesap 
vermesini gerektirecek, kadar çok önemli iddiaları ihtiva etmektedir. 

Doğru Yol Partisi olarak, bu önergenin tamamına iştirak etmemiz mümkün değildir. Esa
sen, bir adres yanlışlığı da vardır. Önerge, Sayın tçişleri Bakanı hakkında değil, Hükümet hak
kında verilmeliydi. Bu iddiaları bu noktalara kadar, gensoru önergesinin verilmesine kadar ge
tirme durumunda olan, meselelerin müsebbibi olan ve vatandaşımızı sıkıntılar içerisinde bıra
kan ANAP hükümetleri olduğuna göre, bu önergenin de, hükümet adına Sayın Başbakan, hak
kında verilmesi gerekirdi. Kaldı ki, şu anda tçişleri Bakanlığı görevini uzun süreden bu yana 
yürüten Sayın Abdülkadir Aksu, burada iddialara cevap verme durumunda olmadığından -ki, 
bu iddiaların içerisinde şahsına yönelik, yani tçişleri Bakanlığı görevleri dışında, tamamen şahsına 
yönelik iddialara da cevap verme durumunda bulunmamaktadır- yani, kendisinin yurt dışında 
olması dolayısıyla, SHP, bu önergeyi tçişleri Bakanının bulunduğu bir zamanda verse ve ken
disine konuşma imkânını sağlasaydı, daha isabetli olurdu kanaatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten, asayiş ve terör olayları dolayısıyla, gerek büyük illeri
mizde, gerek güneydoğuda olaylar durmamıştır, olaylar devam etmektedir, değişik boyutlarda 
gündeme gelmektedir. Yine, devlette görev yapan rütbeli, rütbesiz insanlarımız şehit olmakta, 
büyük şehirlerde, kuyumculardan veznedarlara, vergi dairelerinden benzin istasyonlarına ka
dar soygunlar yapılmaktadır. Bu soygunlar devam ettiği sürece daha önceden de devlette görev 
yapmış olan insanlarımızın şehit olması devam ettiği müddetçe, tabiî, tçişleri Bakanlığının asayiş 
ve emniyet yönünden görevini tam anlamıyla yaptığını ifade etmemiz de mümkün değildir. 
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Buna ilaveten, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde de olaylar yine durmamıştır. 
Belki dışarıdan ve içeriden bir kısım tahrik ve teşvik vardır; özellikle son günlerde ülkemizi 
ve milletimizi bölmek için, planlanmış bir programın tatbikata konulduğu şu günlerde, mesele 
daha değişik boyutlara çekilmek istenmektedir; ancak, bunu önlemek görevi de yine devletin 
ve onun icra kuvveti olan Hükümetindir. Yâlnız başına içişleri Bakanının bu meselelerin üste
sinden gelmesi mümkün değildir. Olaya,' İçişleri Bakanı bilfiil müdabil değildir. Bu olaylara 
Hükümet de zaman zaman bigâne kalmaktadır. Maalesef, mili! meselelerimize; dış ve iç millî, 
politikalarımıza, Anayasamızda yetkileri olmamasına rağmen başkaları, daha doğrusu Çan
kaya'da oturan zat karıştığı müddetçe, içerideki olaylara da çare bulunması mümkün olmaya
caktır. 

Bugün, bir lisan olayını ortaya atmak suretiyle, o bölgede binlerce yıldan bu yana, inanç
larımızla, âdetlerimizle, tarihimizle ortak yaşadığımız, hatta, misakımillî sınırlarının çizilme
sinde beraberce kan akıtmış olan bu insanları, maalesef, ayrı bir ırktan gelmiş gibi göstererek, 
onlara "yeni özgürlükler vereceğiz, yeni imkânlar getireceğiz" demek suretiyle, Sayın ûzal, 
o bölgedeki insanların kafasını kurcalamıştır; milletimize, memleketimize en büyük ihaneti yap
mıştır. Evet, bugüne kadar o bölgede yaşayan insanlarımızın, ayrı bir devlet kurmak, ayrı kül
türlerinden dolayı, ayn bir eğitime tabi tutulma hakkı konusunda hiçbir zeminde iddiaları yoktu. 
Ancak, bugün, Yüce Devletimizin, Yüce Milletimizin birlik ve bütünlüğünden mesul olan ve 
Anayasa çerçevesinde de 57 milyon insanımızın, 777 bin kilometrekare toprağımızın birlik ve 
bütünlüğünden sorumlu olan zatın, bu insanlarımızı bölmeye hakkı yoktur. Bu, gerçekten ül
kemize fayda değil, zarar vermiştir. 

Bakınız, şimdi Sayın ûzal'ı basında içimler kutluyor, kimler yeriyor : Türkiye'de Birleşik 
Komünist Partisi ûzal'ı destekliyor, özal'ın Kürtler hakkındaki politikasını tasvip ettiğini, takdir 
ettiğini ifade ediyor. Onun dışında, o bölgede yaşayan insanlarımız da dahil, hiçbir Türk va
tandaşı, Özal'ın bu politikasının yanında olduğunu ifade etmemektedirler. Tabiî, bir de, ken
disini pohpohlayan, kendisini takdir eden dışarıdaki güçler vardır. Onun için, içişleri Bakanı 
m yapsın, Dışişleri Bakanı ne yapsın, Başbakan ne yapsın? Yetkinizi, görevinizi, müdahale et
me durumunda olduğunuz meseleleri bir şahsın eline terk ettiğiniz müddetçe, bir kişi bu mese
leler üzerinde oynadığı sürece, bu olayların altından kalkmak zordur. 

Muhterem milletvekilleri, doğu ve güneydoğudaki olaylar millî olaylardır, bütün vatan
daşlarımızı, bütün partilerimizi ilgilendiren olaylardır. Güneydoğuda ve doğuda görev yapan 
Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, Türk polisini, Türk jandarmasını düşman kuvvet olarak 
ilan edenleri de kınıyoruz. Doğru Yol Partisi olarak, o bölgede görev yapan bu millî güçleri 
hain ve düşman kuvvet diye ilan etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Ancak, yine hiç kimsenin, 
o bölgede yaşayan insanları ikinci sınıf vatandaş durumunda görmeye ve onlara ikinci sınıf 
vatandaş muamelesi yapmaya da hakkı yoktur. Kaldı kî, Türk Devleti, hiçbir zaman, o bölge
deki insanlara zulmetmemiştir, ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmamıştır. O bölgedeki in
sanlarımızdan, cumhurbaşkanı olmuştur, başbakan olmuştur, bakan olmuştur, milletvekili ol
muştur... Şu andaki gensoru önergesine muhatap olan Sayın içişleri Bakanı da Diyarbakırlı
dır. Tanıdığım kadarıyla -ki, uzun süreden beri tanıyorum, yalnız ANAP'a girdikten sonraki 
durumlarına ve şu gensorudaki iddia edilen konularına, kesinlikle bilemediğim için, bir şey 
söylemiyorum- ANAP'a girinceye kadar bir vatanperver olduğunu, kimsenin 5 kuruşuna te
nezzül etmeyecek kadar dürüst bir insan olduğunu da biliyorum. 
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YASİN BOZKURT (Kars) — Tanıyorsun, tanıyorsun... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Evet. 
Yalnız, gerçekten, ANAP'a girdikten sonra, özellikle şu gensoru önergesi görüşülürken, 

sayın milletvekilinin, bir müteahhitten milyarlarca lira para aldığını ifade eden bir iddiası vardır. 
TALAT ZENGİN (Malatya) — Ayıptır... 
YASİN BOZKURT (Kars) — Yalandır, yalan... 
İSMAİL KÖSE (Devamla).— Tabiî, Adalet Bakanı olarak Sayın Sungurlu'nun, İçişleri 

Bakanlığının ne şekilde yürütüldüğünü, İçişleri Bakanlığı personelinin, güneydoğuda görev yapan 
bu insanların içerisinde bulunduğu sıkıntıları bir İçişleri Bakanı kadar buradan dile getireceği 
kanaatinde değilim; ama Abdülkadir Aksu'nun şahsına karşı yöneltilen, özellikle maddî me-
selelerdeki konuların burada muhakkak surette açıklığa kavuşması lazımdır. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Siz de tanıyorsunuz; inanmayın. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Tabiî, ben, arkadaşımızın inançlar konusundaki iddialarına 

katılmıyorum. Yani, bu memlekette polis namaz kılmayacak mı, jandarma namaz kılmayacak 
mı, ya da generalin alnı secdeye gitmeyecek mi? Laikliği de bu şekilde anlamıyoruz. Yani, gen
soru önergesinde iddia edildiği gibi değil, millî güvenlik güçlerimizin, hatta yüzde 99'u Müslü
man olan bu toplumun içerisinden çıkan bir kişinin, hangi noktada, nerede görev yaparsa yap
sın, o inançları taşıdığına göre, o inançların gereği olan ibadeti yapmaya hakkının olduğunu 
ve kimse tarafından da kınanamayacağını düşünüyor ve laiklik konusunu da o nazarda anlıyo
ruz. O itibarla, mescit açılmasını, namaz kılmasını veya gidip de herhangi bir dinî liderin elini 
öpmesini ben takdirle karşılıyorum, tenkit etmiyorum; ama, maddî konuda, Bakanın bu şekil
de bir iddiayla karşı karşıya kalması sonucu, bu önergenin kabul edilmesi suretiyle, iddia sa
hiplerinin bu iddialarını ortaya çıkarmaları ya da o değerli arkadaşımızın -ki gerçekten uzun 
süre de hukukumuz olan bir arkadaşımızdır- burada aklanması lazımdır. 

Değerli milletvekilleri, işkence, insanlığın en büyük suçu ve insanlar için yüzkarası bir olay
dır. Konumuz insan, insanın mutluluğu ve refaha kavuşması olduğuna göre ve bugün, belki 
yüzyıllardan bu yana insanı bir eşya olarak gören, insanı makinenin çarkları içerisinde çalıştı
ran Batının, ancak şu anda insan haklarını ortaya koyma durumuna geldiği ve insana gerekli 
hakların verilmesini gündeme getirdiği bugünlerde işkenceden söz etmek, gerçekten ayıp bir 
olaydır. 

Ülkemizde de adlî kayıtlara tescil edilmiş, mahkemelerce mahkûm edilmiş ya da halen du
ruşmaları devam eden işkencelerin olduğu hem söylenmekte, hem de çok münferit de olsa, sa
yı itibariyle çok az da olsa, varlığını kabul ettiğimizi ifade etmek istiyorum. 

öyle ise, bu işkencelerin devlet eliyle yapılmadığını, kusurlular kimse, Sayın Bakanın bu
radan, o işkenceyi yapan kusurluları açıklaması gerekir. "Efendim, özel tim yapıyor" yahut 
"kontrgerilia yapıyor" demek suretiyle, burada, devleti suçlu kılmaya da kimsenin hakkı yoktur. 

Evet, güvenlik kuvvetleri içerisinde bu şekilde hareket eden münferit kişiler olabilir, polis
te de vardır, askerde de vardır; ama, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak böyle bir gücü orga
nize etmiş ve örgütlemiş gibi, sanki Türk Devleti tarafından işkenceci bir ekip kurulmuş gibi, 
böyle bir örgütün varlığı iddiasının yanlışlığını, muhakkak surette ortaya koymak lazımdır. Dev
letimiz, kendi bünyesinde böyle bir örgüt kurmak suretiyle, vatandaşına, Türkiye Cumhuriyeti 

' vatandaşına kesinlikle işkence yapmaz ve bugüne kadar böyle bir organizasyon içinde olduğu
nu kabul etmemiz de mümkün değildir; ancak, münferit olaylar olabilir diyoruz. Bu olaylar, 
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münferit de olsa, bunun hesabını sormak devletin görevidir. Sormadığımız takdirde, bütün gü
venlik güçlerimiz, burada veya başka yerlerde, maalesef, suçlanma durumunda kalacaktır. 

Değerli milletvekilleri, yine burada, Sayın Bakanın, işkence yapan bir örgütün başında 
olduğu ve kendine bağlı olan o örgütü kontrol etmek suretiyle doğuda ve güneydoğuda işkence 
yaptırdığı iddia edilmiştir. Yani, biz, devletten uzaklaştırmak suretiyle, meselenin ferdî bazda 
kalması gerektiğini iddia ederken, önerge sahibi arkadaşımız, burada, İçişleri Bakanının böyle 
bir örgütün başında olduğunu söyleyerek, kendi elleriyle işkence yaptığını ifade etmiştir. Onun 
için, gerçekten çok büyük suçlamalar, haklı ya da haksız çok büyük iddialar vardır; bunun 
açıklığa kavuşması lazımdır. 

İçişleri Bakanlığını diğer bakanlıklarla mukayese ederek, meseleleri hafife alarak, bu me
seleleri bir kenara bırakmak suretiyle, çok kısa sürede bunların giderileceğini düşünmekle, bu 
meselelerin hakkından gelinemez. İçişleri Bakanlığı diğer bakanlıklardan çok kapsamlıdır; içe
risinde polisi, jandarması vardır, özel tim, polise ve jandarmaya bağlı olan, yine güvenlik kuv
vetlerinin kendi bünyesinde muhafaza etmiş olduğu bir millî gücümüzdür. İnancım odur ki, 
birçok siyasînin de iddia ettiği gibi, profesyonel emniyet teşkilatının özü de özel timdir. Eğer, 
doğuda ve güneydoğuda özel tim olmasa idi, PKK, bugünkü aldığı mesafeden çok daha fazla 
mesafe alacaktı. 

Onun için, özel timin üzerine ne kadar gidilirse gidilsin, özel tim ne kadar suçlanırsa suç
lansın, özel tim, polis ve jandarmanın içinde, yine kendi millî gücümüzün içerisinde bu işi pro
fesyonelce götüren profesyonel bir güvenlik gücümüzdür. Onun için, özel tim hakkında yapı
lan yanlışlıkların da, kafalardaki istifhamların da muhakkak surette giderilmesi lazımdır, özel 
tim, bir kontrgerilla örgütü değildir. Esasen, İçişleri Bakanının da kontrgerilla ile bir alakası 
yoktur. Kontrgerilla iddiasında bulundukları müessesenin de bir özel Harp Dairesinden müte
şekkil, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde, Genelkurmayın emrinde bir silahlı grup, bir si
lahlı örgüt olduğuna, basının huzurunda bütün milletvekilleri de şahit oldular. 

Başlangıçta da söylediğim gibi, güvenlik kuvvetlerimizi düşman kuvvet gördüğümüz müd
detçe, doğu ve güneydoğuda yaşayan insanlarımızı başka insanlar olarak gördüğümüz müd
detçe, bu işin ortasını bulmamız mümkün değildir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kimse güvenlik kuvvetlerini düşman görmüyor. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Dolayısıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, polis 
teşkilatımızın, o bölgede görev yapan asker - sivil bütün güvenlik kuvvetlerimizin -ferdî olarak 
şahısların tabiî ki kusuru olacaktır; hatasız insanın olması mümkün değil- orada görev yapan ' 
her kuruluşun, her müessesenin içerisinde kusurlu insan da vardır. O örgütlerin, o teşkilatların 
içerisinde, belki yanlışlıkla veya kasıtlı dahi olsa, münferit yapılan hareketlerden dolayı bütün 
o müesseseyi suçlamaya hakkımız yoktur. \ani, "bütün polis böyledir, bütün asker böyledir, 
bütün jandarma böyledir" demeye hakkımız yoktur. Oradaki vatandaşların da, Türkiye Cum
huriyeti Devletine sadakatle bağlı olmadığını, bölücülere yardım ettiğini düşünmeye, bu vata
na ihanet edenlerle, yani PKK ile işbirliği içerisinde olanlarla yüzde 90'ından fazlası Türkiye 
Cumhuriyeti Devletine sadakatle bağlı olan vatandaşlarımızı karıştırmak suretiyle, o bölgede
ki, kanıyla, canıyla, diniyle, diliyle bu milletle beraber olan insanlarımızı ayrı görmeye ve on
lara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmaya da hakkımız yoktur. Onun için, ne ANAP'ın 
yapmış olduğu ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel politikaların bu meseleye çare bulacağına 
inanıyoruz, ne de önerge sahibinin iddia ettiği şekilde, Türk Devletinin zulmettiğini, işkence 
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yaptığım, İçişleri Bakanının da bir gerilla kuvvetinin başında işkence yapma durumunda oldu
ğunu kabul ediyoruz. Ama, münferit işkencelerin yapıldığım ve yanlış ekonomik politikalar 
sonucunda, o bölgedeki insanlarımızın çok daha fazla mağduriyet içerisine girdiklerini de söy
lemek mecburiyetindeyiz. 

öyleyse, devletimizin ve o bölgede yaşayan insanlarımızı haksız yere, düşman kuvvetler 
şeklinde karşı karşıya getirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. 

Esasen şunu söylemek istiyorum: Şurada elimde, basın yayın organlarının birçok neşriya
tı var. Bunlarda, o bölgede yaşayan, o bölgenin evladı olan ve üniversitede öğrenci olma duru
mundan tutun da, sade vatandaş seviyesine kadar birçok insanının, okumuşlarının, bölücülü
ğe taraftar olmadıklarını, orada yaşayan insanların, şu anda, bölücülerin iddia etmiş olduğu 
şekilde, müstakil bir bayrak, müstakil bir toprak talebinde bulunmadıklarım ifade eden ko
nuşmaları, beyanları var. Siyasî istismarcılar veya kendi hayatını bölücülük yapmanın altında 
devam ettirme durumunda olan bazı ayrılıkçılar, o bölgedeki insanlarımızın da kafasını çel
mek suretiyle, oradaki temiz, inançlı, vatanperver vatandaşlarımızı sıkıntı içerisinde bırakmış
lardır. ANAP hükümetleri de, bu bölücü ve ayrılıkçı düşünce sahiplerinin ekmeğine yağ süre
cek şekilde, ekonomik ve sosyal politikaları yanlış uygularsa; fabrikayı kışla haline getirirse
niz, fabrika kapatılır, yerine yenisini açmazsanız, işsizlik had safhaya yükselir ise, PKK'nın 
ekmeğine yağ sürersiniz, vatandaş, sağlık hizmeti görecek herhangi bir müessese bulamadığı, 
eğitim yaptıracak, çocuğunu okutacak, orta ve yüksek tahsil yaptıracak imkânlar elde edeme
diği takdirde, onu, kendisinin ikinci sınıf vatandaş durumunda olduğunu ifade ettiği PKK'nın 
yanında görmek veya onun yanına mahkûm etmek durumunda kalırsınız. 

Onun için, bu politikaları, çok kısa sürede değiştirmek suretiyle, o bölgedeki insanlarımı
zın, ekonomik, sosyal, özellikle eğitim yönünden bir an önce çok büyük imkânlara kavuşma
ları lazımdır. 

Okullarının halen asayiş ve güvenlik nedeniyle kapalı olduğu bilinmektedir. Normalde, 
bütün çocuklarının eğitim imkânlarına kavuşturulacak bölge yatılı okullarının bir an önce açıl
mak suretiyle, bu eğitim noksanlığının giderilmesi gerekmektedir. 

\akın yerlerde, hastalarının ameliyatından tutun, muayenesine kadar, hastalıklarının gi
derilmesi için gerekli tedbirlerin alınması lazımdır. Bunlar, devletin en önde gelen görevleridir. 
Tabiî bunun yanında, silahlı gücümüz oradan çekildiği zaman, orada kalıcı bir. millî birlik ve 
bütünlüğün sağlanması, o insanlarımızın, bu devlete sadakatle bağlı vatandaşlar olarak, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olduğunun idraki içerisinde hayatlarını devam ettirecek tedbirleri al
mamız, bu eğitimi vermemiz lazımdır. Bu eğitim, okullar vasıtasıyla ve televizyon vasıtasıyla 
olacaktır., Bu televizyon, maalesef, şu şekildeki programları ve yayınları devam ettirdiği müd
detçe, bu eğitimin altından kalkılması da mümkün değildir. Çünkü, hem siyaseten antidemok
ratik, hem de millî yönden gayri millî bir programı yayınlamaktadır. Bu televizyonun oradaki 
insanlarımıza da cevap vermesi mümkün değildir. 

Yatılı bölge okullarının, 8 Yıllık uygulamaya geçmek suretiyle, o bölgedeki insanlarımızın 
çocuklarının ilk ve orta eğitimine cevap.vermesi gerekmektedir. 

Ekonomik yönden; kapalı olan fabrikaların açılması, yenilerinin yapılması, yeni sahtekârlara 
fabrikaların satılmaması için de tedbir alınması lazımdır. Şimdi basında yeni haberleri okuyo
ruz. Bizim burada verdiğimiz soru önergesini, maalesef ellerinizle reddettirdiniz, ki Devlet De
netleme Kurulunda hırsızlıkları belirtilmesine rağmen. Şimdi yeni bir haber okuyoruz; o yet-
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miyormuş gibi, 130 fabrika 250 fabrikaya çıktı. O 230 fabrika için de, karşılığı S kuruş alma
dan kişiler arıyorsunuz, ilanlar veriyorsunuz. Tabiî, bu şekildeki icraatınız devam ettiği müd
detçe, etkili ve yetkili kişilerin görevlerine başkaları karıştığı müddetçe, bu millî birlik ve bü
tünlüğümüz de zedelenmeye devam edecektir. Korkumuz odur ki, daha büyük sıkınalara gire
biliriz. Aslında, içişleri Bakanının değil, Hükümetin ve de AKAP'ın toptan gitmesi, ülkede 
millî birlik ve bütünlüğü sağlayacaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köse. 

Gruplar adına son konuşmayı yapmak üzere, Anavatan Partisi Grubu sözcüsü, Van Mil
letvekili Sayın Aydın Arvasi; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Van) — Sayın Başkan, saygıdeğer 
milletvekilleri; sözlerime başlamadan evvel, Sayın Köse'nin bir lafına değinmek istiyorum. Di
yorlar ki, Sayın içişleri Bakanımızı çok eskiden tanırız, ANAP'a gelinceye kadar çok dürüst
tü, doğruydu... Yanlış anlamışsam tenzih ederim. Sayın Köse'den böyle bir şey beklemiyor
dum, üzüldüm; onu söylemek istiyorum. 

• Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım ve 23 arkadaşı tarafından, içişleri Bakanı Sayın 
Abdûlkadir Aksu'nun, kararsız, basiretsiz tutumuyla ilgili gensoru önergesi hakkında fikirle
rimizi açıklayacağım. Grubum adına, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

\alniz, sözlerime başlamadan evvel bir hususu açıklamak istiyorum, ilginç bir durum; Hü
kümetin bir üyesi hakkında gensoru önergesi veriliyor, görüşüyoruz; fakat, ilgili bakan ara
mızda bulunamıyor. Kendisini ve icraatını savunmadan yoksun bulunuyor. Bildiğiniz gibi, içişleri 
Bakanı, bir süre önce, ağır bir mide kanamasından sonra tedavi görmüş, hastalığının devamı 
sebebiyle de 8 Martta yurt dışına gitmiştir. Gensoru önergesine bakıyoruz, 8 Martta verilmiş
tir. Bu bir tesadüf müdür veya artniyetin neticesi midir, onu bilemiyoruz. Yalnız, muhalefetin 
sayın milletvekillerine şunu söylemek istiyorum : Bulanık suda balık avlamaya kalkmayın... 
Meseleyi fazla açmak istemiyorum. Anavatan Partisi bir bütündür; üyesiyle, teşkilatıyla, mil
letvekilleriyle bütünlüğün ve bölünmezliğin timsalidir. Sadece bunu söylemek istiyorum. 

Bütün bunları, sizdeki artniyet bizde olsa, biz kalkıp da, sizin lokomotifiniz bu vagonları 
çekemiyor diye buraya getirir miyiz? Buradaki artniyet budur işte. Onun için, biz, kararlara 
objektif olarak bakıyoruz, böyle meselelere de karışmak prensibimiz değil; onu da söylemek 
istiyorum. \âni, Abdûlkadir Beyin yurt dışına gidişinin istifadesi size düşmemiştir. Kusura bak
mayın; onu da söylemek istiyorum. 

Bu gensoru da, siyasî açıdan şık bir davranış olmamıştır. Umarım ki, bundan sonra konu
larda daha da dikkatli olunur. Çünkü, gönül arzu ederdi ki, burada kendisi bulunsun. 

Saygıdeğer milletvekilleri, önergede bazı şeyler dikkatimi çekti, önergedeki bazı imzalara 
bakıyorum ve baktığım imza sahiplerinin çoğunu Abdûlkadir Beyin yanında görüyorum. Ken
dilerini takdir ediyorlar, işleri orada görülüyor ve makamdan takdirle ayrılıyorlar. Bakan, o 
hizmeti yaptığı zaman, orada basiretli idiyse, şimdi yurt dışına gidince mi basiretsiz oldu? O 
arkadaşların isimleri bence malum, her zaman gördüğüm arkadaşlar. Tabiî, anlamakmüm-
kün değil. Basiretsizliğin ne olduğunu da biraz sonra anlatacağız. 

Saygıdeğer milletvekilleri, biz, önergedeki mevzulara yabancı değiliz; önergedeki'mevzu
lar bu kürsüye çok geldi ve çok cevap verildi, önergede savunulan görüşler, tümü itibariyle 
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gerçeği yansıtmamaktadır, hatta ve hatta şunu söylemek de mümkündür, tik defa Anavatan 
İktidarının, toplumumuz gündemine getirerek sahip çıktığı, çözmeyi azmettiği meselelerdir bun
lar. Gensoru önergesinin özünü de bunlar teşkil etmektedir. Bunlar, bizim meselemiz, biz gün
deme getirdik, çözüm de ANAP tktidarındadır. Biz bu işlerin edebiyatını yapmıyoruz, sami
miyetle meselelerin üzerine gidiyoruz. Biz, vatandaşı sizin gibi istismar ederek, oy matahı ola
rak da görmüyoruz. 

Bu önergede yeni olan, sadece, Şırnak'ta, kömür ocaklarındaki olaylar var; ona da ileride 
değineceğim. Geçen sene muhalefet partisinin vermiş olduğu buna benzer bir önerge vardı. 
Hafızaları tazelersek, bu önergede terör vardı, işkence vardı, doğunun ve güneydoğunun eko
nomik meseleleri vardı. Sadece, ayrı olan, Hakkâri'nin bir sınır mezrasındaki vatandaşların, 
Irak'a, işkenceden, askerî baskıdan kaçüklan iddia ediliyordu, bundan ısrarla bahsediliyordu 
ve bir genel göç havası veriliyordu. 

Yine bu kürsüden, bu iddianın doğru olmadığı, sadece altı ailenin gittiği, bu gidişin bir 
zorlama değil, bu yörelerde, Irak'a çalışmaya gitmenin yeni olmadığı, senelerdir bu olayın bir 
teamül olduğu anlatılmasına rağmen; siz, genel göç olduğunu, bunun, baskı ve işkence netice
sinde meydana geldiğini burada ısrarla savundunuz. 

Netice ne oldu? Bugünkü iletişim araçlarıyla her şey açık. Irak olayları başladı, bu altı 
aile geri geldi. Çalışmaya gittiklerini, vatanlarını sevdiklerini ve geri döndüklerini açıkça söyle
diler. Bunu bütün Türkiye seyretti ve şahit oldu. tşte, neticesi hesap edilmeden verilen önerge
ler, hem Meclisi meşgul ediyor, hem de vatandaşları meşgul ediyor. 

Sayın milletvekilleri, kısaca hafazaları tazeledikten sonra, verilen önergede bahsedilen ko
nuları ANAP iktidarının toplumumuz gündemine getirdiğini söylemiştim. Neydi bu mesele
ler? 141, 142 ve 163 üncü maddelerin kaldırılması, 2932 sayılı Yasada değişiklikler, insan hak
larının yasal güvenceye kavuşturulması, siyasette, ekonomide, düşünce ve inanç alanında tam 
bir serbestlik, tşte, senelerdir muhalefet partilerince edebiyatı yapılan, ancak ANAP tktida-
rınca gündeme getirilen ve çözülecek olan bu konuların, tahmin ederim, telaşından mütevellit 
verilen bir önergedir bu. 

Bir gerçeği böylece tespit ettikten sonra, önergede yer alan iddialara gelelim, önergenin 
ilk satırlarında, 1980-1983 askerî iktidar döneminde, iktidar partisi yöneticilerinden bahsedi
liyor. Ayrıca, sivil görüntü altında, İktidarımızın, ülkemizi siyasal, toplumsal, ekonomik ifla
sa getirdiği anlatılıyor. Burayı anlamadık. 1980 -1983... Yönetici belli, Sayın özal; ama, ANAP, 
1983'ten bu yana sivil görüntü altında mı idare ediliyor, yoksa yanlış mı anladık? Üstü kapalı 
bir şekilde bahsetmeye hiç gerek yok. özal, burada bahsedilen yönetici. Kendisi, partimizin 
kurucusu, tabiî liderimiz, kırk yıllık bürokrasi hayatı içte ve dışta muvaffakiyetle dolu, bu dev
letin başı, Cumhurbaşkanımız, hepimizin saygı duyması gereken en yüksek makamda olan bir 
zattır. Bundan hiç kapalı olarak bahsetmeyin, "tabiî liderimiz" de diyoruz. 

Bu hususta bu kürsüden defalarca bahsettiniz. Size ne fayda getiriyor, anlayamıyoruz. Es
ki evraklarınızı galiba kopya ediyorsunuz. Onları tekrar bize vermeye, bu kürsüye getirmeye 
çalışıyorsunuz. Evvela, Özal hobisinden kurtulmanız lazım, isteseniz de, istemeseniz de Özal 
Köşk'te oturuyor, Cumhurbaşkanımızdır. Bu kürsüden istediğiniz kadar dile getirin, bir fayda 
getirmez. 
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Siz, ileride vatandaşa ne yapacağınızı söylemeniz lazım, özal hobisinden kendinizi kurta
rın. Biz iktidara geldiğimiz zaman -ki o da nasip olmayacak- açık ve net bir şekilde, şunu şunu 
yapacağız diye izah etmeniz gerekir. Bırakın artık Özal'ı... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Karakollarda ölen insanların hesabım verin siz. 

HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Devamla) — Bu meseleyi böylece kapattıktan sonra, gele
lim sivil görüntüye! 

KAMER GENÇ (Tunceli) — önerge onunla ilgili, hesap ver. 

HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Devamla) — Bağırma, konuşma... Ben seni her zaman din
liyorum Kamer... Konuşma!.. 

"ANAP, sekiz senedir sivil görüntü altında" gibi bir tabir kullanıldı. Sayın arkadaşım, 
bu bahsettiğiniz husus, sizin özlemini duyduğunuz husustur; çünkü, hep askerî iktidar netice
sinde iktidara gelmtşsinizdir ve hiçbir zaman, devamı olduğunuzu iddia ettiğiniz parti, kurulu
şundan bugüne kadar, demokratik rejimde, halk iradesi ile iktidara gelmemiştir, hiç gelmemiş
tir. Onun için, bu, sizin arzu ettiğiniz bir husus; ama, bu da olmayacaktır. O bakımdan, bu 
mutasavver düşüncelerinize ne halk, ne de ANAP müsaade edecektir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiyemizde demokratikleşmenin, çağdaş gelişmenin, dışa açıl
manın temsilcisi, ANAP İktidarıdır. 1984 yılı başından beri uygulanan politikaların hedefi de 
bunlar olmuştur. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın, refah ve mutluluğun, çağdaş medeniyet 
seviyesine ulaşmanın özünde yatan mantığı, en iyi biz kavradığımız için, milletin teveccühüne 
mazhar olmuşuz ve iki dönemdir milletimiz ANAP'ı iktidara getirmiştir. 

Çağdaş gelişmeyi önlesek, baskı ve terör politikası kursak, bu necip millet iki dönem bizi 
iktidara getirir miydi? Getirmezdi; ama, siz, istediğiniz kadar söyleyebilirsiniz. Demek ki, bu 
iddialar da boş ve mesnedi yok. Bilakis, ülkemizde terör yoluyla sahneye konulmak istenen 
oyunun amacı, hep bu gelişmeleri engellemek, toplumumuzu kamplara bölüp, sunî meseleler
le meşgul etmektir. Bu meseleyi de anlamamakta hftlft ısrarlısınız. Hayret ediyoruz; hem şiddet 
olaylarından, gasp ve soygunlardan bahsedeceksiniz, hem de polisin çalışma ve operasyonla
rından şikâyet edeceksiniz... tkisinden birden şikâyet etmeyi mantık almıyor. Nasıl oluyor bu? 
Ve neticeyi de İçişleri Bakanına bağlayacaksınız?.. Anlamak kabil değil. 

Bu arada, 1960'lı yıllarla 12 Eylül arası olaylarla, 1980 sonrası olayların mukayesesine gir
mek istemiyorum, sizleri uzun uzun rakamlara da boğmak istemiyorum. Çünkü, bütün bun
lar, bu kürsülerden defalarca, rakam rakam anlatıldı. Ayrıca, bütçe müzakerelerinde de detaylı 
bir şekilde izah edildi. Bütün bunlar, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne karşı 
olanlarla yapılan mücadelenin muvaffakiyetinin birer simgesidir. Tabiî ki, vicdan sahibi, izan 
sahibi hiçbir kimse, yaşadığımız şu günler 12 Eyül öncesiyle de mukayese edemez. Çünkü, o 
zaman terör bir sosyal olaydı, şimdiyse bir zabıta vakasına indirgenmiştir; aradaki fark da budur. 

SELAHATTİN KILIÇ (Adana) — Buna kargalar güler. 

HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Devamla) — Siz gülersiniz... işte, güldüğünüz için iktidar
da değilsiniz. Biz, ciddiye aldığımız için, iki devredir iktidardayız, siz hâlâ gülmeye devam edin. 
Kendi halinize gülün. 

SELAHATTİN KILIÇ (Adana) — Sen cuntanın devamısın. 
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HÜSEYİN AYDIN ARVASÎ (Devamla) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Türkiye 
Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Polisimiz, jandarmamız ve güvenlik kuvvetlerimiz, görevle
rini, kanunların verdiği yetkiler doğrultusunda ve kanunlar çerçevesinde yerine getirmektedir
ler. Bunun aksini düşünmek mümkün değildir. Ancak, sayıları 100 bini aşan bir camiada, za
man zaman» hau yapan, yetkilerini tecavüz eden, görevini kötüye kullanan hiç yoktur da diye
meyiz. Her dönemde bu şikâyetler olmuştur ve yine bu tür şikâyetler, bu kürsüden, bizzat İbiş
leri Bakanı Abdülkadir Aksu tarafından, bütün açıklığıyla ve samimiyetiyle de anlatılmıştır. 
Bu tür şikâyetleri asgariye'indirmekteki gayretlerine de hepiniz şahit olmuşsunuzdur. Bu tür 
şikâyetlerin neticesi bağımsız yargı organlanndadır. Bu hususta bağımsız yargı organlarımn 
vermiş olduğu kararlar da hepimizin malumudur. Burada tekrar tekrar izah etmeye gerek yok
tur. Ayrıca, münferit olaylarla, tüm teşkilatı ve teşkilatın başındaki Bakanı suçlamanın da ge
çer bir mantığı yoktur. Parlamento olarak görevimiz, güvenlik kuvvetlerine sahip çıkmaktır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, şimdi, önergede ayrı bir konu olan, Sımak - İdil - Dargeçit'te 
meydana gelen olaylardan bahsetmek istiyorum. 

Kömür meselesi çok eski zamanlara dayanmaktadır, hep tevali edip gelmiştir. Bu yöreler
de geçimini bu yoldan temin eden yüzlerce aile vardır. Bu meselenin -ısrarla söylüyorum- geçi
mini bu yoldan temin eden köylülerimiz yararına, yeni düzenlemelerle çözülmesinden yanayız. 
Yani, yöre halkının yararına yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Hükümetimizin bu düzenlemeyi 
de kısa zamanda yapacağı inancındayız ve yapmaktadır da. Bu husustaki gazete kupürlerine 
bakıyoruz; gazete kupürleri burada. Suçlu bulmak zor; müteahhit var, özel idare var, halk var, 
ocaklar var... Tabiî ki, mağdur olan halk; tabiî ki, zararlar tazmin edilecektir. 

KAMER.GENÇ (Tunceli) — Katırları niye öldürdünüz? 

HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Devamla) — Burada açık açık söylüyoruz, anlatıyoruz. Din
lemiyorsan söyle... "Halkın yararına çözülecektir" diyoruz; daha açığı var mi? Yok. "Tazmin 
edilecektir" diyoruz. Bu hususta, yangına körükle gitmek doğru değildir. Bir suçlu varsa, ka
rar, bağımsız yargı organlarınındır ve haklarında da tahkikat açılmıştır. Burada, tesir etme ba
kımından, artık, konuşmanın da gereği yoktur. 

Yanlış tutumları, nereden olursa olsun, hiçbir gerekçeyle mazur göstermek de mümkün 
değildir. Ortak bir çözüm ve halkı sakinleştirmek yerine; halkı tahrik etmek, halkı istismardan 
başka bir şey değildir. Bu tür hareketlerin bir kazanç getireceğini de tahmin etmiyoruz. 

Gensoru önergesinde değinilen 141,142,163 üncü maddelerden, 2932 sayılı Kanundan bah
setmek istiyorum. Bu kanunları gündeme getiren, ANAP İktidarıdır; neticesini almak da bi
zim görevimizdir ve kısa zamanda neticelerini de hep beraber göreceğiz. Onun için, kendi ge
tirdiğimiz mevzuu niçin oyalayalım? Altmış yıldır gündeme getirilmeyen mevzuları biz günde
me getiriyoruz, oyalamak için de bir sebep göremiyoruz; ama, önergeye de böyle yazmışsınız. 

Halkın yararına olan her meselede ANAP İktidarı vardır. Çünkü, ANAP'ın felsefesi bu
dur. Şiarımız, halka hizmet, hakka hizmettir. Biz, demagoji değil, gerçekleri üretiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 2932 sayılı Kanundan bahsetmek istiyorum : Bu önergede, yasağı 
ANAP İktidarının koyduğu imajı var. Tarihi belli, zamanı belli, şekli belli... Biz, bu kanun 
değişikliğini gündeme getirinceye kadar, bu meselenin sadece istismarı yapılıyordu. Kanunda 
bahsedilen diller, sadece Kürtçe meselesi değildir. Kanunda bahsedilen diller; komşu devletle
rin birinci derecedeki dilleri hariç olan tüm dillerdir. Salt Kürtçeye getirip istismar etmek de 
doğru değildir. Hatta ve hatta doğu ve güneydoğuya giden sayın muhalefet liderleri, konuş-
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malarının kısmıküUisinde, "herkes kendi anadiliyle konuşmalıdır" diyerek, bu işin de orada 
istismarını yapmaktadırlar. Netice : İstismar ve alkış almak, bu meseleyi oya tahvil etm«k... 
Açıkça söylüyoruz; Doğu ve Güneydoğudaki vatandaşlarımız kendi anadillerini rahatça konuş
maktadırlar ve kimse de mani olmamaktadır. Bu vatandaşlarımız şarkılarını da, türkülerini 
de söylemektedirler, hatta hatta, millî oyun kıyafetlerini dahi giymektedirler. Bütün bunlara 
mani olan biri varsa, lütfen söyleyin. Bizim İktidarımız döneminde bugüne kadar buna kimse 
mani olmamıştır. Onun için,, lütfen, istismarı bir kenara bırakalım. 

FERİT BORA (Diyarbakır) — İstismarı siz yapıyorsunuz. 

HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Devamla) — Arkadaşımız, "Anadilini konuşup da işkence 
gören arkadaşlarım var" dedi. Kürsüden söylemesi kolay. Biz, anadilini konuşup da işkence 
gören hiç kimseye rastlamadık. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen Türkiye'de yaşamıyorsun herhalde; Kürtçe kasetten 5 yıl 
hüküm giyenler var. 

HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Devamla) — Biz yaşadığımız yeri biliriz. Kanunda bazı ma
ni haller bulunduğu için, meseleyi sizler gibi istismar etmeden, gerçekçi bir yaklaşımla kanun 
değişikliğine gidilmiş, kanun Bakanlar Kurulunda kabul edilmiş, komisyonlara intikal etmiştir 
ve kısa zamanda da Meclis gündemine gelecektir. Bu hususta, Sayın Reisicumhurumuza, Sa
yın Başbakanımıza ve Kabine üyelerimize teşekkürü bir broç biliriz. 

Sayın milletvekilleri, önergede ekonomik çarpıklıktan bahsediliyor, önergede imzası bu
lunan arkadaşlar ya doğu ve güneydoğuyu hiç dolaşmamışlar ya yapılmış,hizmetleri hazmede
miyorlar veya yapılan hizmetleri görmezlikten geldikleri için bu önergeye imza koymuşlar. ANAP 
İktidarı döneminde doğu ve güneydoğuya yapılan hizmetleri inkâr etmek, bu hizmetlerden go
cunmak demektir. 

Yine ANAP İktidarı döneminde, bölgelerarası farklılığın kaldırılması anahedef olarak alın
mış, bu yönde çalışılmış, çoğu hizmette bu farklılık kaldırılmıştır. Büyük barajların, uzun va
deli dev yatırımların bitmesiyle de, bu farklılığın tamamıyla ortadan kalkacağı inancındayız. 

Türkiye bir bütündür. Burada şunu belirtmek istiyorum : önergede imzası bulunan arka
daşlarımla tek tek konuşulduğunda, yapılan hizmetleri takdir ettiklerini beyan etmektedirler; 
ama, önerge bir politika işi olduğu için, bir nebze seçmene selam oluyor; fakat seçmenin ger
çekleri daha iyi bildiğini söylemek de bizim görevimiz. Çünkü, gerçeği bilen seçmen, ANAP'ı 
iki devredir iktidar yapıyor. O bakımdan, şikâyete gerek yok. 

Sayın milletvekilleri; biraz da, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu'dan bahsederek, söz
lerimi bağlamak istiyorum. İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, güneydoğuda yetişmiş bir kişi 
olarak, bir taraftan, teröre karşı üstlendiği sorumluluğun gereklerini yerine getirmek için canla 
başla çalışırken, diğer taraftan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin gelişmesi ve kalkın
ması için elinden geleni yapmıştır. Nitekim, göreve geldiğinden beri Türkiye'nin tüm bölgeleri
ni karış karış dolaşmıştır, önerge sahipleri dahil, hepimiz bunu biliyoruz. Yoksa, hakkında 
gensoru verilmesinin sebebi, Sayın Bakanın bu isabetli yaklaşımı mıdır? Bir İçişleri Bakanının 
icraatının başarılı veya başarısız olduğunu değerlendirirken ölçünüz nedir? Açın, Plan ve Büt
çe Komisyonunun zabıtlarını okuyun; polisimiz, jandarmamız, Sahil Güvenlik Komutanlığı
mız, mülkî yapımız, mahallî idarelerimiz, sivil savunmamız, nüfus sistemimiz nereden nereye 
gelmiştir : Sayın Aksu'nun bakanlığı döneminde, bütün bu hizmet alanlarında büyük adımlar 
atılmış, güvenlik sistemimizin çağdaş ve modern yapıya kavuşturulması hususlarında büyük 
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mesafeler alınmıştır. Bir kişiyi veya bir bakanı yapamadıklarıyla değil, yaptıklarıyla değerlen
dirmek gerekir. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız gibi, Sayın Aksu'nun döneminde İçişleri Ba
kanlığı hizmetleri hep ileriye götürülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, basiretsizlik nedir, ne değildirle sözlerimi bitirmek istiyorum. Basi
retsizlik ağır bir tabirdir. Basiretsizlik, yapılan hizmetleri görmemektir. Basiretsizlik, seneler
dir doğu ve güneydoğuyu istismar etmektir. Basiretsizlik, dil konusunu istismar eden zihniyet
tir. Basiretsizlik, senelerdir bu milletin kısmı küllisini elektrikten, telefondan mahrum bırakan 
zihniyettir. Basiretsizlik, Atatürk Barajı gibi barajları yapmamaktır. Basiretsizlik, defalarca savaşa 
girmeyeceğimizi ilan ettiğimiz halde, vatandaşı tedirgin etmek için "Savaşa Hayır" mitingleri 
düzenlemektir. Basiretsizlik, Saddam'ın elini sıktığı halde, kendi Reisicumhurunun elini sık
mamaktır. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Siz sağ yanağından iki defa, sol yanağından bir defa 
öptünüz. 

HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Devamla) — ANAP Grubunda bu gerçekler ortada iken, 
şu olayın faili yakalanmadı, yok burada neden böyle olduğu gibi münferit olaylara dayalı ola
rak, sübjektif değerlendirmelerle bir bakan hakkında karara varmanın mümkün ve doğru ol
madığına inanıyorum. ANAP Grubu da aynı inanç içerisindedir. Bu sebeple, gensoru önerge
sinin reddedilmesi gerektiği görüşündeyiz. 

Huzurunuzdan saygıyla ayrılırım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın arvasi. 

Böylece, içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkındaki gensoru önergesi üzerinde siyasî parti 
grup sözcülerinin konuşmaları tamamlanmış bulunmaktadır. 

Şimdi, gensoru önergesi üzerinde, içişleri Bakanına vekâleten Adalet Bakanı Sayın Oltan 
Sungurlu; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkında verilen gensoru üzerine, 
vekili sıfatıyla huzurlarınızda cevaplamaya çalışacağım. Bu münasebetle Yüce Meclisi saygıyla 
selamlarım. 

Muhterem milletvekilleri, beni kürsüye çağıran oturumun Başkanı, çağırıp çağırmamakta 
tereddüt etti; çünkü, yapılan bu müzakerelerin sonucunda durum açıklığa kavuşmuştu. Sayın 
Abdülkadir Aksu hakkında bir gensoruyu mucip herhangi bir şey ortaya konmamıştı. Konabi
leceklere de fazlasıyla sayın arkadışımız cevap vermişti. Bu itibarla zannediyorum ki, oturumu 
idare eden Sayın Başkan -elbette ki tarafsız bir Başkandır- beni kürsüye çağırmakta tereddüt 
etti ve bu itibarla da olay daha başlangıcında aydınlanmış oldu. Benim görüşüm bu; bu husu
su konuşmama başlarken ifade etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Abdülkadir Aksu rahatsızlığı sebebiyle yurt dışındadır. Ümit 
ediyorum ki, bir iki güne kadar şifa bulmuş olarak ülkemize dönecektir. Bugün, hakkında ve
rilen gensoruya, ben cevap vermeye gayret edeceğim. Elbette ki, bu meseleye onun kadar iyi 
cevap vermek şansına sahip değilim. Bu itibarla, gurbetteki Aksu arkadaşımızın ve Yüce Mec
lisin beni peşinen mazur görmelerini istirham ediyorum. 
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Muhterem milletvekilleri, Sayın Arvasi ve muhalefet sözcüleri pek güzel ifade ettiler. As
lında, Abdülkadir Aksu hakkında verilmiş bir gensoru yok. Söyledikleri gibi, Hükümete veril
miş bir gensoru söz konusu idi, Anavatan Partisi iktidarına verilmiş bir gensoru söz konusu 
idi; kaleme alırken hatalı yazmış olmaları veya ifade ederken acaba hatalı ifade etmiş olmaları 
mı söz konusu, yoksa bilerek mi yapıldı? 

Bu gensoruda yazılanların dışında burada birçok şey söylendiği için, yazılanlara-hazırla
dığım metnin dışında, konuşulanlara da cevap vermeye dikkat edeceğim. Ayrıca, bugünün hu
susiyeti itibariyle de sizleri fazla tutmamaya azamî gayret edeceğim. 

Muhterem milletvekilleri, 1990 ve 1991 yıllarındaki anarşik olayları ele aldığımızda görü
yoruz ki, bunlardan 1991 yılı, iddia edilenlerin aksine 1990 yılına nazaran daha az suç işlenen 
bir yıl olmuştur. Buna göre; saldırıda - 78,5, patlamada - 32, patlayıcı madde bulundurmada 
• 25, gaspta -100, yazı yazmada - 62,5, bildiride - 58, pankartta - 73,6 -bu rakamları ikibucuk 
aylık dönem için veriyorum- ve toplam olarak - 58,1 azalma vardır. Tabiî, artış gösteren rakam
lar da var; bunlardan, banka soygunu var, geçen yıl hiç yok, bu yıl 2 tane; kanunsuz toplantı 
ve gösteri yürüyüşü, geçen yıl 16 tane iken, bu sene yüzde 23,8 artışla 21 tane. 

Bu itibarla, 1991 yılının, söylenen hususlarda, geçen yıllara nazaran büyük bir farklılık 
arz etmediği muhakkak; ama, 1991 yılı son derece mühim günlerle başlıyor, hadiselerle başlı
yor; Körfez krizi ile başlıyor. Türkiye'de, terörist eylemlerin daha ziyade cereyan ettiğ Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu'nun hemen yakınında bir harp meydana geliyor, bir silahlı bu bölge
deki yeni oluşumda, yeni yapılanmada dünyanın bütün ülkeleri söz sahibi olarak istiyorlar. 
Bu, söz sahibi olma arzularının yanı sıra, birkısım ülkelerin bir başka arzuları daha var; Tür
kiye bu yapılanmada söz sahibi olmasın, Türkiye bu yapılanmanın meydana gelmesinde hak 
ettiği duruma sahip olmasın... Çok kısa geçiyorum, bu tablo karşısında, bu görüntü karşısın
da acaba 1991 yılı içerisinde Türkiye'nin ve bütün beynelmilel güçlerin bu bölgede oynadıkları 
rol ve oynamak istedikleri rol ile birçok kanunsuz eylemi dünya üzerinde destekleyen güçlerin 
oynamak istedikleri rol karşısında meydana gelen olaylar acaba çok mudur az mıdır? Bir kere, 
hadiseye bu cephesi ile bakmamız lazımdır. Bu, yalnız İçişleri Bakanının sorunu değil, bu, yal
nız Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin sorunu değil; bu, Türkiye Devletinin sorunudur. Böyle 
bir mesele İle karşı karşıya kaldığımız bugünlerde, acaba İçişleri Bakanını veya Hükümeti bu 
meselede yalnız bırakmak mı lazım gelir, yoksa, Türkiye'nin bu meselelere elbirliği ile gitmesi 
mi gerekir? 

Gene bir başka hususu ifade etmek istiyorum : Tam bu olayların meydana geldiği nokta
da, güneydoğuda bu olayların meydana geldiği üçgende Irak ve tran arasında sekiz yıllık bir 
sıcak çatışma yakında nihayete erdi ve iran'da tslam Devrimi denen bir olay gerçekleşti. Türki
ye Cumhuriyeti, halkının yüzde 99'u ile Müslüman olan bir ülke ve bu îslam Devriminin ger
çekleştiği tran ile hem hudut bir ülke. Eğer, olaya bir de bu safhası ile bakarsak, böylesine 
bir olayla iç içe, kucak kucağa olan Türkiye Cumhuriyeti acaba bu hadiseyi nasıl atlattı; kendi 
içinde bu hadisenin tehlikelerini hissetmeden veya pek az hissederek nasıl savuşturdu; bunu 
görmek durumundayız. 

Bu itibarla, Türkiye Cumhuriyetinin bu bölgedeki asayiş olaylarına baktığımızda, Irak 
- tran çatışmasını, İran'daki tslam ihtilalini ve bu bölgedeki son çatışmayı nazarı itibara alma
dan herhangi bir şey söylersek haksızlık etmiş oluruz ve zannediyorum ki, bütün bu çatışmala
rı nazarı itibara almadan böyle bir gensoru verirken Sayın İçişleri Bakanına da haksızlık 
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etmiş oluyoruz. Ben bunun üzerinde fazla durmayacağım; yalnız, şu kadarını söylemek istiyo
rum : Anarşi ve terörle alakalı birçok konuşmamda ifade ettiğim gibi -bu, milletvekili olma
dan da hissettiğim bir husustur- ülkenin güvenliğine taalluk eden hususlarda ülkenin bütün 
fertleri, bütün birimleri ve bütün kamu kuruluşları sorumludurlar. Bu sorumluluk hepimize 
aittir. Elbette ki bunun hesabını vermek de iktidara aittir. Ben bunları söylerken, muhafeletin 
bu hususta bize yardım etmediği noktasında herhangi bir beyanda bulunmak istemiyorum; ama 
bunun, hepimize ait bir sorumluluk olduğunu bir defa daha ifade etmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, gensoru önergesinin başlangıç "kısmında, hürriyetlerle alakalı, 
demokratik nizamla alakalı, Türkiye'de insan haklarına saygıyla alakalı hükümler yer almakta. 

Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğünü kabul 
eden bir cumhuriyettir ve bu esaslara dayalı bir cumhuriyettir. Bu, Anayasamızda vardır; an
cak, Anayasamızda olmanın ötesinde, dikkat ederseniz, bunlar, Anavatan Partisinin, iktidara 
geldiğinden beri, her platformda dile getirdiği, her platformda müdafaa ettiği umdelerdir. Ni
tekim, bu sebeple, Anavatan Partisi İktidarı Avrupa Konseyi İnsan Hakları Divanına ferdî mü
racaat hakkını kabul etmiştir. Anavatan Partisi İktidarı, aynı divanın yargı yetkisini de kabul 
etmiştir. Bütün bunlar, bizden önceki iktidarlar zamanında da mevcut bulunan müesseselerdi; 
ama, hiçbir zaman için bunlara müracaat edilmesi düşünülmemiş. 

Anavatan Partisi İktidarı, "İşkence Sözleşmesi" olarak adlandırılan, gerek Birleşmiş Mil
letlerin, gerekse Avrupa Konseyinin kabul ettiği, "Zalimane münasebetler veya küçültücü 
davranışlar" olarak da isimlendirilen İşkence Sözleşmesini de kabul etmiş, onaylamış ve ku-
nanlaştırmıştır. 

Bu itibarla, bizim, insan haklarına saygı noktasında, niyetlerimizin kötü olduğunu söyle
mek mümkün değildir. Kendi iktidarımızın, değil iç hukuk sistemiyle, dış hukuk sistemleriyle 
de kontrol altına alınmasına, iktidar olarak rıza gösterdik. Bu teklif sizlerden gelmedi, bu öne
ri sizlerin öneriniz değil; ama, biz, kendi iktidarımızın ve Türkiye Cumhuriyetinin bütün ikti
darlarının bu kontrol sistemlerine tabi olmasını göz önüne aldık ve bu müracaatları yaptık. 

Keza, Türk Ceza Kanununun 141,142 ve 163 üncü maddeleri konusu var. Bunlar çok söy
leniyor muhterem milletvekilleri. Bu maddelerle ilgili her değişiklik ağırlaştırılarak devam et
miştir. Türkiye Cumhuriyetinde, 1920'Ii yıllardan beri, iktidarda olan her siyasî parti, bu mad
deleri -163 üncü madde daha sonra gelmiştir- her değişiklikte yeni hükümlerle ağırlaştırmalar
dır. tik defa Anavatan Partisi İktidarı, bu maddelerin kaldırılması lazım geldiği veya asgarî 
itibariyle değiştirilmesi lazım geldiği görüşünü ileri sürmüştür. 

Elbette ki, Türkiye Cumhuriyetinin altmış yıllık bir tatbikatı vardır, alışılmış hükümleri 
vardır. 141, 142 ve 163 üncü maddeler bazı zaruretlerden doğmuş olabilir. Bu maddelerin kal
dırılması ve değiştirilmesi yönünde kamuoyunun tam bir ittifakı sağladığı anda bunlann gel
mesi sözkonusudur; ama, bu müzakereler, bu münakaşalar, bir yılı aşkın bir zamandır devam 
etmiştir. Ümit ediyorum ki, ümit etmekteyim ki, bu değişiklikler de pek yakında Yüce Mecli
sin gündemine gelme şansına sahip olacaktır. 

Hadiseye Anayasa noktasından baktığımızda : 
Muhterem milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti, 1920'Ii yıllardan beri bir cumhuriyet reji

midir. Biz, bizden önceki iktidarların, bizden önceki yasaların hukuka bağlı olmadığı görü
şünde değiliz; ama, gelişen dünya ölçüleri içerisinde, gelişen şartlarda, hukukun da hürriyetle
rin de, demokrasi anlayışının da geliştiğini görüyoruz. 
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Biz, 1982 yılında yapılan Anayasanın, 1961 yılından itibaren, o zamanlar daha çok ikti
darda bulunan bir siyasî partinin birçok tenkitlerine dayalı olarak yapılan bir Anayasa oldu
ğunu birçok yerde ifade ettik, belki o siyasî partinin mensupları bugün o sözleri unutmuş ola
bilirler; ama, 1961 Anayasasının, millî iradeye uygun bir Anayasa olmadığı, bu Anayasanın 
icranın bütün yetkilerini elden aldığı, bu Anayasa ile iktidar etmenin, icraat yapmanın çok zor 
olduğu, 1961 yılından 1980 yılına kadar söylenegelmiştir. 1982 yılında bu söylenen sözler esas 
alınmak suretiyle, nazarı itibare alınmak suretiyle 1982 Anayasası hazırlanmış ve milletin oyu
na sunulmuştur ve "1982 Anayasasına Hayır" kampanyası başlatanların başarılı olmamaları
nın gerekçelerinden biri de, daha önce kendi siyasî parti mensuplarına tavsiye ettikleri anayasa 
istikametinde, bir anayasanın hazırlanmış olması idi. Biz, 1982 Anayasası kötü bir Anayasadır 
demiyoruz, hiçbir zaman söylemiyoruz; çünkü, 1961*den 1980'e kadar böyle bir Anayasayı Türk 
kamuoyu devamlı desteklemiştir; ama, bugün görüyoruz ki, 1982 Anayasasını değiştirmek la
zım. Bu değiştirme sözleri de bizden gelmektedir ve bunun hazırlıklarını da yapmaktayız, bir 
kısmını da yaptık. Bu itibarla, Sayın Aydın Arvasi'nin söylediği gibi, yapaklarımızdan dolayı 
hakkımızda gensoru verilmesi, daha doğrusu, iyi yaptığımız şeylere sahip çıkılması suretiyle 
ters yönden hakkımızda gensoru verilmesi son dereccenteresandır. Biz, 1983 yılından beri hu
kukun üstünlüğünü devamlı savunduk. Bu hususta yapılması lazım gelen hukukî iyileştirmele
ri büyük ölçüde yaptık, yenilerini yapmaya da talibiz. 

Bu itibarla, bu noktadaki iddialar varit değildir. Nitekim, eğer siyasî partilerden SHP'nin 
ve DYP'nin sözcülerinin konuşmalarını takip etmiş iseniz birinin görüşleri ile ötekininki ta
mamen zıttır. Eğer, bir gensoru önergesi verilmesi gerekli idiyse, herhalde, onların birbirlerine 
vermeleri gerekirdi. Çünkü, çok daha şiddetli farklı şeyleri müdafaa etmek suretiyle Anavatan 
Partisi Hükümetinin Anavatanlı içişleri Bakanı hakkındaki gensoruyu müştereken destekle
mektedirler, Yoksa, Sayın tsmail Köse'nin söylediklerinin, Sayın Orhan Veli Yıldırım'ın söyle
dikleriyle aynı şeyler olduğunu hiç zannetmiyorum, düşüncelerinin de aynı olduğunu zannet
miyorum. Aksine, farklı şeyler söylemişlerdir, öylesine farklı şeyler söylemişlerdir ki, Sayın 
tsmail Köse'nin, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu hakkında böyle bir gensoru üzerinde 
konuşmasını yaparken ıstırap duyduğunu da hep birlikte müşahede ettik. 

Muhterem milletvekilleri, işkence iddiaları hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. İş
kence iddiaları ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyetinde işkence yoktur demek için, ceza ka
nunlarında işkence maddesinin olmaması lazım. Türk Ceza Kanunlarında, işkence maddesi 
1920'li yıllardan beri. vardır. Anayasamızda da, 1924'ten beri, işkenceye taalluk eden hususlar 
vardır; son ceza kanunlarımızda da vardır. Ülkede olan bir suçtur; var olan bir suçtur ve ceza 
kanunlarında da yer almıştır. Mühim olan, Türkiye Cumhuriyetinin sistematik olarak işkence
yi destekleyip desteklemediğidir. 

Muhterem arkadaşlar, hadiseye baktığımız zaman, 114 bin civarında polis, 119 Bin civa
rında da jandarma mensubu vardır, 233 Bin gibi bir mevcut eder. 230 bin nüfuslu bir şehire 
girseniz, o şehirde bir yığın suç işlenir. 233 bin insanın görevlerini yaparken, hukuk kaideleri
nin içerisinde her zaman kaldıklarını iddia etmiş olsa idik, zaten bu maddeler ceza kanunla

rında olmazdı; ama, o suçu işleyenler hakkında takibat yapılmadığını söylemek mümkün de
ğil. O suçu işleyenler hakkındaki mahkeme kararları, Türkiye Hükümetinin aleyhindeki işken
ce iddialarının delilidir. Yani, yüzlerce mahkûmiyet kararı vardır ve bu mahkûmiyet kararları
nı eline alanlar, 'Türkiye'de işkence vardır" demektedirler; ama, acaba dünyanın başka ülke
lerinde efrada suimuamele yapılmamakta mıdır? Onların polisleri hiç mi suç işlememektedir? 
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Burada hadise şudur : Türk polisi dünyanın başka yerindeki polislerden daha fazla suç 
işlemiş değildir ve Türkiye Cumhuriyetinde, ne bizim İktidarımız ne de bizden önceki iktidar
lar -her zaman söylüyorum- işkenceyi hoşgörmemişlerdir. Bu itibarla, bazı şahıslar işkence su
çunu işlemiş diye, bir içişleri Bakanının bundan sorumlu tutulması sözkonusu olamaz. 

Muhterem milletvekilleri, Şırnak olaylarında, bir kömür hırsızlığı sözkonusudur ve olay
lar maalesef -siyasî boyutlarda- abartılmaktadır. Şırnak'ta özel idareye ait 14 kömür ocağı rö-
davans usulüyle ihale edilmiştir ve bunun sonucu da Siirt özel idaresi 1990 yılında 7 milyar 
gelir elde etmiştir. 1991 Yılında bu gelir Şırnak özel idaresine devredilmiştir. Orada, bütün kö
mür ocaklarının özel şahıslara devredileceği iddiasında bulunulmaktadır; bütün kömür ocak
larının ANAP'lı milletvekillerine verileceği iddiası vardır ve bu suretle yöre halkı tahrik edil
mektedir. Nitekim, 28 Şubat günü de halk, asayiş kuvvetlerine karşı, katırları öne katıp, yürü
müştür. Ancak, güvenlik güçlerinin katırlara ateş açması, olayın halka herhangi bir zarar ve
rilmeden önlenmesi inkânını doğurmuştur. Olayda katırlar ölmüştür; ama, düşünün ki, o ka
tırların arkasında, o katırları güvenlik kuvvetlerinin üstüne süren, taş ve sopalarla hücum eden 
ve bir jandarma erinin ölümüne sebep olan büyük bir kalabalık vardır ve bu kalabalıktan tek 
bir ölüm vakası yoktur. Sona, hadise şehre intikal etmiştir; 20 kişinin öldüğü söylenmiştir, ölen, 
bir jandarma eridir; ama 20 kişinin öldüğü iddiası şehirde yayılmıştır ve bunun üzerine, gü
venlik güçlerinin, şehrin resmî mercilerinin üzerine yürüyüşler olmuştur. Maalesef, bu arada, 
çıkan çatışmalar sonucu, bir şahıs olay yerinde ölmüş, bir şahıs da kaldırıldığı hastanede öl
müştür. 

Şimdi bakın, aynı hadise iki, üç gün sonra idil'de oluyor ve çok enteresandır, halk devle
tin resmî binalarına, güvenlik güçlerinin üzerine yürütülüyor ve ateş açılıyor. Sonradan, kalas-
nikof ve başka silahlara ait mermiler bulunuyor. Yani, halkın ve güvenlik güçlerinin üzerine 
başka yerlerden ateş açılıyor. Bu ateş edilen silahlar, güvenlik kuvvetlerine ait silahlar değil, 
toplanan boş kovanlar, başka silahların varlığını gösteriyor, idil'de de ölüm vakası vuku bulu
yor ve yaralanan bir hayli güvenlik kuvveti mensubu sözkonusu. 

Bütün bu olayları hoşgörmek, hoş karşılamak mümkün değil; bütün bu olayları sevmek 
mümkün değil; ama, bütün bu olaylarda yalnız başına zabıta güçlerinin suçlu olduğunu söyle
mek herhalde doğru bir hadise değil. Binbeşyüz iki bin insanın taş, sopa ve silahlarla zabıtanın 
üzerine yürümesine sebep teşkil eden, bu olayları tahrik edenleri, bu olayları organize edenleri 
hiç meydana koymadan, zabıta güçlerinin devlete sahip çıkmasını, olayları yatıştırmasını kına
mak, herhalde, doğru bir hadise değildir. Şırnak ve idil'deki olayların bir daha olmasını arzu 
etmeyiz; ama, bu olayların olmaması için hepimizin elbirliği etmesi lazım, herkesin elbirliği 
etmesi lazım ve bu bölgenin, şu anda çok hassas bir bölge olduğunu da göz ardı etmememiz 
gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlar-mısınız? 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Sayın milletvekille
ri, sorgulaması yapılan şahıslardan birkaç tanesinin öldüğü söylenmektedir; onlardan da bah
sedip, konuşmamı bitirmeye çalışacağım. 

Birsen Altunbaş; açlık grevi ile hastaneye kaldırılmış, tedavi altındayken vefat etmiştir. Daha 
önce de bu konu, gündem dışı bir konuşma ile kürsüye gelmiştir. Bunun otopsi raporu Adlî 
Tıpta olup, henüz sonuçlanmamıştır. Ali Rıza Aldoğan; Dev - Sol örgüt üyesi olarak istanbul'
da kepenk kapatma eylemine katıldığı için yakalanmış, Beyoğu Emniyet Amirliği üçüncü kat 
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penceresinden kaçmak için atlamış ve Taksim İlkyardım Hastanesinde vefat etmiştir, tdris Can; 
bu şahıs jandarmada değil, cezaevinde hastalanmış ve hastanede vefat etmiştir. Haydar Ar
man; kendisi asker kaçağı olup, hırsızlık suçu sebebiyle yakalanmış, İstanbul'dan Ankara'ya 
getirilmiş, aynı gün tevkif edilmiş; uyuşturucu bağımlısı olan bu şahıs cezaevinde rahatsızlan
mış ve 25 Ocak 1991 tarihinde cezaevi revirinde vefat etmiştir. 

Şimdi, konu cezaevleriyle ilgili olmamakla birlike, cezaevlerinde toplam 45 - 46 bin kişi 
vardır ve bu sayı bir şehir nüfusu kadardır. Bu insanların içerisinde kalp krizi geçirenler ve 
rahatsızlananlar olacaktır. Görüldüğü gibi burada daha ziyade tevkif edilenler ve tutuklanan
ların kaçmak için pencereden atlamalarıyla şahısların ölmesi gibi hadiseler sözkonusudur, Bunlar, 
adlî merciler tarafından incelenmiş veya incelenmektedir. Bunların hiçbirisi göz ardı edilmiş 
değildir. Bu itibarla, bu kabil birkaç meseleyi işkencenin delili saymak mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi, burada arkadaşlar konuşurken, etnik ve din konulan gibi 
meseleler gündeme geldi, bunların, ülkemizi son derece rahatsız eden büyük problemler oldu
ğunu biliyorsunuz; ama, ümit ediyorum ki, bu arkadaşlarımız da, ülke bütünlüğü mevzuunda 
bütün vatandaşlarımız gibi, aynı hassasiyet içerisinde düşünmektedirler. "Savaşa hayır" diyen 
kimse tevkif edilmemiştir. "Savaşa hayır" dediği için Türkiye Cumhuriyetinde tevkif edilen 
ve göz altına alınan kimse yoktur. O, meselenin basına yanlış ve hatalı intikalinden başka bir 
şey değildir. Onu da bir daha ifade etmek istiyorum. 

Arkadaşlar, şimdi, bu anarşik hadiselerde birçok okul yanmaktadır. Sayın Orhan Veli Yıl-
dırım'ın ilinde de, seçim bölgesinde de teröristler birçok okul yakmışlardır. Şimdi, okulu yaka
na bir şey demeyeceksin, sonra da "okul yok" diyeceksin... Bunun çok doğru bir şey olduğu
nu zannetmiyorum. Anarşi, şiddetle önlenmez., terör şiddetle önlenmez. Yalnız, suçlunun üze
rine de kesin surette yumuşak gitmenin de bir filemi yoktur. Terör ve anarşi ve ülkede huzur 
ve güvenlik mutlak ki, birçok sosyal tedbirle birlikte önlenir ve sağlanır; ama, terör ve şiddeti 
yapanı kınamamak, ona karşı çıkmamak da, zannediyorum ki, güvenliği sağlayıcı bir unsur 
değildir. 

Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında bu kürsüde her iki siyasî parti sözcüsü de bir 
şeyler söylediler. Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında Sayın İsmail Köse'nin söylediklerini ka
bul etmek mümkün değildir. Sayın İsmail Köse bunları nasıl söyledi ve hangi hakla dedi bile
miyorum; ama, bunlar, hiçbir Cumhurbaşkanı hakkında bu kürsülerde söylenecek sözler de
ğildir. Onu ifade etmek istiyorum, protesto ediyor ve kendisini kınıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi, buna mukabil, Sayın İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hak
kındaki birçok iddialarına esas olmak üzere, Sayın Orhan Veli Yıldırım da Sayın Cumhurbaş
kanımızın bazı sözlerine sığındı. Sayın Orhan Veli Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Ümit ediyo
rum, kendisi ve siyasî partisi, bundan sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bütün söz
lere, Anayasamız ve alışılmış örflerimiz gereği, gerekli saygı ve itaati göstereceklerdir. Sayın 
Abdülkadir Aksu için gösterdiğiniz bu hassasiyeti, her mevzuda sizden beklemek bizim hakkı
mızdır; bizim değil, Anayasamızın ve Türk Milletinin hakkıdır. Onu ifade etmek istiyorum. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

Sayın Abdülkadir Aksu hakkında, İstanbul Kongresiyle ilgili söylenen sözleri, iddiaları, 
sayın bakanlarımız basma gönderdikleri açıklamalarla yalanlamışlardır. Keza, Sayın Abdülka
dir Aksu da, bu hususta basına açıklama yapmıştır. Şahsî iş takip ettiği noktasındaki daha 
Önce varit olan beyanlar hakkında da, o mecmua hakkında dava açmış ve bu noktada da açıkla-
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mada bulunmuştur. Bunlar, yargı önündeki meselelerdir. Bir politikacıya her zaman için bu 
kabil isnatlar yapılabilir. Bu isnatların doğru olup olmadığına iyi bakmak lazım. Bu çatı altın
daki insanları ve Abdülkadir Aksu gibi şahsî meselelerinde "kusursuz" diyebileceğimiz bir ar
kadaşımızı, bu kabil asılsız iddialarla lekelemek yoluna gidersek, Parlamentoda, korkarım ki, 
hiçbirimizin güvenilirliği, inanılırlığı kalmaz. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Aksu, içişleri Bakanı olarak, görevini cumhuriyet kanunları
na, laik cumhuriyet ilkelerine dayalı olarak yürütmektedir; ne şeyhlere, nede dedelere sorarak 
bu işi yürütmesi sözkonusu değildir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

Türkiye Cumhuriyeti, laik, demokratik bir cumhuriyettir. Sayın Abdülkadir Aksu, Anayasa
ya yaptığı yeminin bilinci içerisinde, bu görevi yürütmektedir. Bu itibarla, hakkında verilen genso
ru, doğru değildir, haksızdır; reddi yolunda oy kullanmazını istirham ediyorum. Bu vesileyle, Sa
yın Aksu'yu hak ettiği şekilde müdafaa edemediğim-için de tekrar kendisinden ve sizlerden özür 
diliyor, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkındaki gensoru önergesinin gün

deme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şimdi, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu oylarınıza sunuyorum : 

Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... içişleri Bakam 
Abdülkadir Aksu hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmemiştir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngör üşmeler" kıs
mına geçiyoruz. 

2. — Sinop Milletvekili Yasar Topçu ve 24 arkadaşının, kanun hükmünde kararnamelerle ilgili 
olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda (8/27); Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 14 arkadaşının, 
kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulamalar konusunda (8/28) genel 
görüşme açtlmasma ilişkin önergeleri (8/27, 8/28) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 24 arkadaşımn.kanun hük
münde kararnamelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda (8/27); Hatay 
Milletvekili Ali Uyar,ve 14 arkadaşının, kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak Hükü
metçe yapılan uygulamalar konusunda (8/28) Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergelerinin öngörüşmelerine, kaldı
ğımız yerden devam edeceğiz. 

Hükümet?.. Burada. 
Geçen birleşimde, genel görüşme önegelerinin öngörüşmeleri tamamlanmış, oylamasında 

kalmıştık. 
Şimdi, önergeleri tekrar oylarınıza sunuyorum : Genel görüşme açılmasını kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Genel görüşme açılması kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, grupların mutabakatı üzerine, çalışmalarımıza, gündemdeki kanun 

tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 20 Mart 1991 Çarşamba günü, daha evvel alınan 
karar gereğince, saat 14.00'te toplanarak devam etmek üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saali : 17.37 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez 'in, polise adres soran bir vatandasın maruz kaldığı muame

leye ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakam ve İçişleri Bakan Mkili Mahmut Oltan Sungurlu'nun 
yazdı cevabı (7/1878) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını saygılarımla arz ederim. 
İbrahim Tez 

Ankara 
Elektrik Mühendisi Ceylan Sarı adlı yurttaşımız gece polise adres sorması üzerine görevli 

polisler tarafından "siz alkollüsünüz" diyerek Ankara Keçiören Merkez Karakoluna götürül
müştür. 

1. Sorgulama sırasında, Elektrik Mühendisi Ceylan Şarı'nın vücudunda hasar meydana 
gelmiştir. Şu anda Numune Hastanesi, 1 inci Ortopedi Servisi, 337 No. lu odada yatmaktadır. 
Belkemiği ve kaburgaları kırılan bu şahsın durumu nedir? 

2. Neden bu şahı», böyle bir duruma maruz kalmıştır? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı \ 18.3.1991 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı : 066651 
Şube : Tbp.Ol. (E) y 

Konu : Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 15.2.1991 gün ve 7/1878-6871/30805 
sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 1.3.1991 gün ve K. K. Gn. Md. 07/106982/01712 sayılı yazısı. 
Ankara'MiIletvekili İbrahim Tez tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başbaka

nımızca tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesinde öne sürülen husus
larla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. 8 Şubat 1991 günü saat 02.00 sıralaı mda, Keçiören Kızlarpınarı Caddesi üzerinde, tra
fiğin akışına göre ters yönde seyreden 06 U 5S89 plaka sayılı oto sahibi ve sürücüsü 1952 do
ğumlu Ceylan Sarı, mıntıkada devriye görevi yapan görevlilerce alkollü olduğu anlaşılarak ma
hallî karakola götürülmüştür. 

Adı geçen, alkol muayenesi için adlî tıp kurumuna sevk edilerek oto kullanamayacak de
recede alkollü olduğu doktor raporu ile tespit edilmiştir. 

2. Ceylan Şarı'nın, işlemiş olduğu trafik suçundan dolayı karakola trafik ekibi istenmiş 
ve ekip gelinceye kadar karakolun bekleme yerinde oturması istenmişse de görevlilere kendisi
nin itibarlı bir kişi olduğunu, bekletilemeyeceğini bildirmiş, alkolün etkisi ile yere düşerek bek
leme yerindeki bank'a belini çarparak vücudunun çeşitli yerlerinin zedelendiğini belirterek dok
tora şevkini istemiş, bunun üzerine görevliler kendisinin, adtî tabip kanalı ile Ankara Numune 
Hastanesine şevkini sağlamışlardır. 
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Şahsa, işlemiş olduğu trafik suçundan, trafik ekibince 359580 seri No. lu makbuzla 270 000 
TL. para cezası uygulanmış olup, adı geçenin kendi samimî beyanında, geçmişte de trafik ka
zası geçirdiğini ve tam olarak iyileşmediğini, düşmeden mütevellit belinin zedelendiğini beyan 
etmiştir. 

önergede belirtildiği gibi şahsın belkemiği ve kaburgaları kırılmamıştır. 
Arz ederim. 

M. Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

içişleri Bakan V. 

2. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Hatay İlinin Suriye şuurları içinde gösterildiği bir hari
ta önünde Suriye Dışişleri Bakanı ile dostluk görüşmelerinde bulunulduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Dış
işleri Bakam Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/1882) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
öner Miski 

Hatay 

Bugünkü basından Hatay topraklarını Suriye sınırları içerisinde gösteren bir harita önün
de Sayın Dışişleri Bakanımızın Suriye Dışişleri Bakanı ile dostluk görüşmelerinde bulunduğu 
belirtilmiş bulunuyor. 

1. Bu olay gerçek midir? 
2. Sayın Bakan bu olay karşısında somut nasıl bir tepki göstermiştir? 
3. Türkiye'nin Misakı Millî hudutları içinde bulunan Hatay tjinin tartışma konusu edil

diği bir ülkeye gidip, bizim yayılmacı emellerimiz olmadığı güvencesi verildiği bu toplantıda 
acaba Suriye'nin Türkiye'ye ilişkin yayılmacı emellerinden vazgeçtiği güvencesi alınmış mıdır? 

4. Türkiye'nin, Hataylılar ulusal onurlarının korunması için nasıl tepkiler geliştirecek 
ve önlemler alacaksınız? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 5.3.1991 
Siyaset Planlama 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/5900-874-125 

Konu : öner Miski'nin soru önergesi hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : TBMM Başkanlığının 20 Şubat 1991 gün ve 7/1882-6989/30859 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın öner Miski'nin tarafıma yönelttiği yazılı soru önergesinin cevabı 
ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Dışişleri Bakanı 
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Sayın öner Miski'nin \azılı Soru önergesinin Cevabı 
Suriye bağımsızlığını kazandıktan bu yana Hatay üzerinde hak iddia etmektedir. Bilaha

re, Baas Partisinin yönetime gelmesiyle Suriye hükümetlerinin Hatay'ın ilhakını millî bir he- ' 
def haline getirdikleri görülmüştür. Bu çerçevede, Suriye'de devlet kontrolünde basılan harita
larda Hatay'ın Suriye sınırları içerisinde gösterilmesi yolundaki uygulama halen devam et
mektedir. 

Bu duruma karşılık tarafımızdan, her vesileyle ve her düzeyde, Hatay'ın Türkiye'nin ay
rılmaz bir parçası olduğuna işaret edilerek, bu tür hayalî iddiaların ve taleplerin iki ülke ara
sında gelişmesini arzuladığımız ilişkileri zedelemekten başka bir amaca hizmet etmediği, bu 
nedenle de bunlara müsaade edilmemesi gerektiği önemle vurgulanmaktadır. Nitekim, 1986 
ve 1987 yıllarında iki ülke başbakanları seviyesinde yapılan temaslarda bu konudaki duyarlılı
ğımız o zamanki Başbakanımız tarafından özellikle ortaya konmuş ve Suriye'nin bu tutumunu 
değiştirmesi istenmiştir. Nitekim bu kararlı tutumumuzun sonucu olarak son birkaç yıldır Su
riye yetkililerinin bu konuya açıkça değinmekten kaçındıkları, hatta, yeni basılan haritalardan 
bazılarını, girişimlerimiz üzerine, Hatay'ı gerçeği yansıtacak ve Türkiye sınırları içinde göste
recek şekilde düzeltme cihetine gittikleri memnunlukla müşahede edilmektedir. 

Topraklarımızın ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Hatay konusunda Türkiye bakımından 
bir meselenin mevcut olmadığını belirtmeye gerek dahi görmüyorum. Hükümetimiz bu konu
da Suriye tarafından ileri sürülen iddiaları ve basılan haritaları daha ziyade iç politika neden
lerinden kaynaklanan ve kamuoyunu tatmin etmeye yönelik bir tutum olarak görmekte ve de
ğerlendirmektedir. Bu türden iddiaların sadece Türkiye - Suriye ilişkilerinin gelişmesini arzu 
etmeyen iç ve dış çevrelerin emellerine hizmet edeceğinin Suriye hükümetince giderek daha iyi 
anlaşılacağından ve zaman içinde kendileri tarafından terkedileceğinden kuşku duymuyoruz. 
Bu nedenle de tarafımızdan bu konuda izlenecek tutumun Suriye yetkililerini bu yola imale 
etmeye kolaylaştırıcı nitelikte olması gerektiği kanaatini taşıyoruz. 

Ayrıca, tarafımızdan Hatay'a Türkiye • Suriye ilişkilerinde özel bir yer verilmesinin, bu çerçe
vede Suriye'de öteden beri mevcut ve Hatay'ı Suriye suurian içerisinde gösteren sayısız haritanın 
her birine teker (eker tepki gösterilmesinin her şeyden önce sorunun geçerliliğinin tarafımızdan da 
kabulü anlamına gelebilecek yorumlara yol açabileceği noktasından hareketle, bu alandaki tepki
mizin, sağlamayı arzuladığımız amaca en etkin bir şekilde hizmet edeceğine inandığımız hallerde 
dile getirilmesine özen gösterilmektedir. Nitekim 11 -13 Şubat tarihlerinde Suriye'ye yaptığım ziya
ret sırasında tarafımdan bu konuda izlenen tutumun da bu çerçevede değerlendirilmesi gerekir. 

Hatay'a ilişkin Suriye iddiaları konusundaki kesin ve bilinçli tutumumuzun, yukarıda be
lirttiğim esaslar çerçevesinde, geçmişte olduğu gibi, bundan böyle de, aynı hassasiyetle izlen
mesine ve gerektiğinde ikaz konusu yapılmasına devam olunacağına kuşku yoktur. 

3. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'm Van İlinde Sosyalist Parti üyesi bazı vatandaşlara baskı 
ve işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu ve Adalet Bakanı ve İçişleri Bakan Vekili 
Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1886) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın tçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygıla

rımla arz ederim. 
Tevfik Koçak 

Ankara 
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1. Van tünde Sosyalist Parti üyeleri Abdullah Kaya, Abdülaziz Kaya, Zeynel Çetin ve 
75 yaşındaki Süleyman Kaya isimli yurttaşlarımızın gözaltına alınma nedenleri nedir? 

2. Yukarıda isimleri belirtilen şahıslara işkence yapıldığı, bu işkenceleri bizzat gören in
sanlar olduğu iddialan doğru mudur? 

3. Sosyalist Partiye üye oldukları için baskıya, işkenceye maruz kaldıkları doğru mudur? 
Halen bir partinin il başkanlığını yapan ve aynı zamanda bir aşiret reisi olan bir şahsın kişisel 
nüfuzunu kullanarak emniyet güçlerine baskı yaptığı ve bu bağlamda yukarıda isimleri bahse
dilen şahısların gözaltına alındığı iddiaları konusundaki görüşünüz nedir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 18.3.1991 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı : 066650 
Şube : Tbp. Ol. (E) 

Konu : Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 20 Şubat 1991 gün ve 7/1886-6906/30937 
sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Tevfik Koçak tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sürülen 
hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. \asa dışı bölücü örgüt tarafından Van SHP ti Başkanı Abdurrahman Özbek'e gönde
rilen tehdit mektubunun, Ahmet oğlu 1959 doğumlu Abdullah Kaya tarafından gönderildiği
nin tespit edilmesi ile adıgeçen, 7 Şubat 1991 günü görevlilerce yakalanıp konu ile ilgili bilgisi 
alınmış ve kendisinin 1984 yılından beri bölücü örgüt adına faaliyetlerde bulunduğunu, örgüt 
elemanlarına yardım ve yataklık ettiğini, örgüte ait 2 adet uzun namlulu silahın olduğunu, bu 
silahları Mehmet Sanbudak, Necdet Sarıbudak ile Behlüm Adsaz'a sattığını beyan etmiş, şa
hıslar elde edilen silahlarla birlikte Van Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek 21.2.1991 gü
nü mahkemece tutuklanmışlardır. * 

2 - 3 . tddia edildiği gibi yasa dışı örgüt adına tehdit mektubu yazan Abdullah Kaya ile 
diğer şahıslar Abdülaziz Kaya, Süleyman Kaya ile Zeynel Çetin'e soruşturma safhasında fena 
muamele yapılmamıştır. Bu konuda adlî tabiplikten alınan 13.2.1991 tarihli rapor mevcuttur. 

Görevliler, başka şahısların kişisel nüfuzları ile değil yasaların kendisine verdiği görev ve 
yetkiyi kullanmaktadır. 

Arz ederim. M. Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

' . İçişleri Bakan V. 
4. — Hatay Milletvekili Öner Miski'mn, Türk TIR'larmm Körfez krizi nedeniyle karşılaştığı 

sorunlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz Tîıncer'in yazılı cevabı (7/1903) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

öner Miski 
Hatay 
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Körfez krizi nedeniyle Türk taşıma filosu işsiz kalmış bulunmaktadır. 100 milyonlarca lira 
değerindeki TIR'lar yol kenarlarına, ev önlerine park edilmiş, çalışamadıkları için taşımacıla
rımız taksitlerini ödeyemez vergilerini veremez duruma düşmüşlerdir. Bu yetmiyormuş gibi yurt 
dışı taşımalarında, son Ürdün'deki olaylarda da görüldüğü gibi şoförlerimizin can güvenlikle
ri de tehlike altındadır. 

Soru 1. Transit yollardaki Türk TIR'larının ve şoförlerimizin can güvenliği için transit 
ülke hükümetlerinden yeterli güvence sağlandı mı? 

Soru 2. Boş bekleyen taşıma filomuza şu andaki imkânların ötesinde yeni iş imkânları 
sağlanması için hükümetçe ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 15.3.1991 
Hukuk Müşavirliği 

HÜKMÜ : 525-111/185-10289 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 22.2.1991 tarih ve 7/1903-6973/31162 
sayılı yazısı, 

b) Başbakanlığın 1.3.1991 tarih ve K. K. Gn. Md. 07/106-1009/01824 sayılı yazısı. 
Hatay Milletvekili Sayın öner Miski'nin Körfez krizi nedeniyle, Türk Taşıma Filosunun 

karşılaştığı sorunlara ve Ürdün'de meydana gelen olaylarda görüldüğü gibi şoförlerimizin can 
güvenliklerinin tehlikede bulunduğuna ilişkin olarak Sayın Başbakanımıza yönelttiği, ancak 
kendileri adına tarafımdan cevaplandırılması istenen ilgi (a) yazınız eki yazılı soru önergesi in
celenmiş ve cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cengiz Tuncer 

Ulaştırma Bakanı 
Soru 1. Transit yollardaki Türk TIR'lannın ve şoförlerimizin can güvenliği için transit 

ülke hükümetlerinden yeterli güvence sağlandı mı? 
Cevap 1. Ortadoğu ülkelerindeki transit yollarda Türk TIR'larının ve sürücülerinin kar

şılaştığı problemlerin çözümü ve sürücülerimizin can güvenliğinin sağlanması hususunda ilgili 
ülkeler nezdinde girişimlerde bulunulmakta ve konu hassasiyetle izlenmektedir. 

Soru 2. . Boş bekleyen taşıma filomuza şu andaki imkânların ötesinde yeni iş imkânları 
sağlanması için hükümetçe ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

Cevap 2.- Körfez krizinden etkilenen taşıma sektörümüzün, kriz sonucu meydana gelen 
zararlarının asgariye indirilmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması hususunda Bakanlığı
mızca büyük çaba sarfedilmekte ve bunun yanında taşımacılığımızın problemleri, ilgili bakan
lık ve kuruluşlar nezdinde hassasiyetle takip edilmektedir. 

1990 yılı içinde Tahran ve Ankara'da yapılan Türkiye - tran Ulaştırma Karma Komisyon 
toplantılarında; kuzey ve güney limanlarımızdan tran'a yapılan transit taşımaların artırılması 
hususunda mutabakat sağlanmış ve Körfez krizinden etkilenen Türk taşımacılarına iş imkânı 
yaratmak amacıyla, Türk tankerlerinin îran dahilinde taşıma yapmaları sağlanmıştır. Liman
lardan Irak ve diğer körfez ülkeleri yerine tran'a taşımacılık artmıştır. 
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İran'a limanlarımızdan yapılan transit taşımalar 1989 yılında 222 306 ton iken % 365,3 
nispetinde artışla 1 034 322 tona yükselmiştir. 

Avrupa güzergahında da önceki yıllardan beri sürgelen artışlar devam etmiştir. 

Toplam olarak, uluslararası karayolu taşımacılığımızın döviz gelirleri 1989 yılında 630 milyon 
US Dolar iken, 1990 yılında % 7,0 oranında cüzî azalış göstererek 586 milyon US Dolar olarak 
gerçekleşmiştir. 

Bu durum, krizin genel olarak bu sektörü önemli şekilde etkilemediğini, ancak Güneydo
ğu taşımacılarının başka güzergâhlara kaydığını göstermektedir. 

5. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, iç Anadolu Mavi Treni ile Meram ve Tbros 
ekspreslerinin 10.3.1991 tarihinden itibaren Kütahya Garma uğramayacaktan iddiasma ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakam Cengiz TuncerSn yazdı cevabı (7/1912) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Cengiz Tuncer tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

25.2.1991 
Mehmet Korkmaz 

Kütahya 

1. tç Anadolu mavi treni, Meram ve Tbros ekspreslerinin 10 Mart 1991 tarihinden itiba
ren Kütahya Garına uğramayacakları ve Kütahya yolcularının Alayunt istasyonunda indirile
rek, gidiş ve dönüşlerin servis otobüsleriyle sağlanacağı doğru mudur? 

2. Gaziantep ve Konya'dan kalkarak, istanbul'a giden ve uzun yıllardan beri Kütahya 
Garına da uğrayarak yollarına devam eden sözkonusu trenlerin 10 Mart 1991'den sonra il garı
na uğramamasının açık gerekçesi nedir? Ve böyle bir uygulamaya neden ihtiyaç duyulmuştur? 

3. özellikle İstanbul, Konya ve Denizli istikametine gidecek olan yolcuların servis oto
büsüyle Alayunt'a götürülüp, getirilmesi gibi bir uygulamayı çağdaş buluyor musunuz? 

4. Bahsi geçen uygulamayla ilgili TCDD'nin Konya, Haydarpaşa ve Eskişehir garlarına 
astığı ilanlardan Bakanlığınızın haberi var mıdır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 15.3.1991 
Hukuk Müşavirliği 

HÜKMÜ : 525-110/286-10290 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 28.2.1991 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1912-7008/31298 sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz'm tç Anadolu mavi treni ile Meram ve To-

ros ekspreslerinin 10,3.1991 tarihinden itibaren Kütahya garına uğramayacakları iddiasına iliş
kin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiş ve cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cengiz Tuncer 

Ulaştırma Bakanı 
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Soru 1. tç Anadolu mavi treni, Meram ve Toros ekspreslerinin 10 Mart 1991 tarihinden 
itibaren Kütahya Garına uğramayacakları ve Kütahya yolcularının Alayunt istasyonunda indi
rilerek, gidiş ve dönüşlerin servis otobüsieriyle sağlanacağı doğru mudur? 

Cevap 1. Haydarpaşa bağlantılı ve Kütahya gara girip tekrar dönerek devam eden yolcu 
trenleri, Meram, Pamukkale, Toros ekspresleri ile tç Anadolu Mavi Trenidir. 

Bu trenlerden Pamukkale ve Toros ekspresleri 1 Nisan 1991 tarihinden itibaren Kütahya'
ya sapmayacak, yolcu bağlantısı Alayunt'tan otobüs ile sağlanacaktır. Diğer iki tren olan Me
ram Ekrspresi ve Içanadolu Mavi Treninin Kütahya'ya girişi ise devam edecektir. 

Soru 2. Gaziantep ve Konya'dan kalkarak, İstanbul'a giden ve uzun yıllardan beri Kü
tahya Garına da uğrayarak yollarına devam eden sözkonusu trenlerin 10 Mart 1991'den sonra 
il garına uğramamasının açık gerekçesi nedir? Ve böyle bir uygulamaya neden ihtiyaç duyul
muştur? 

Cevap 2. Alayunt'tan Kütahya gara girip tekrar dönerek devam eden yolcu trenlerinin 
fazladan katettikleri bu mesafe nedeniyle zaman kaybı 192 dakika/gün, maliyesi ise 15 657 000 
TL./gün'dür. Kütahya gardan inen ve binen yolcu sayısı ise ortalama 169 kişidir. Günde 1 tre
ne ortalama 15 kişi binmekte, 6 kişi inmektedir. 

Yolcuların Alayunt - Kütahya arasında otobüsle taşınması durumunda; 
a) TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ek maliyet ve zaman kaybından kurtulacaktır. 
b) Kütahya gar şehir merkezine uzaktır. OtobüslerleAlayunt'tan alınacak yolcular şehir 

merkezine kadar taşınacaklarından, bu uygulama yolcularımızın lehine olacak ve gar ile şehir 
merkezi arasında ayrıca taşıma ücreti ödemeyeceklerdir. 

c) Sözkonusu trenlerin Kütahya gar kuşak hattına girmemesi halinde, buluşma ve öne 
geçme gibi isletme zaruretinden doğan gecikmelerden diğer trenler kurtarılacak (halen Kütah
ya gardan geçen İzmir bağlantılı İzmir Ekspresi, Ege Ekrspresi ve İzmir Mavi Treni mevcut
tur.) bu nedenle de bu hat kesiminde trafik rahatlayacaktır. 

d) Ayrıca, trenlerin Kütahya gara girmemesi halinde, her trenin parkuru yaklaşık 1 saat 
kısalacağından bu durum yolcularımızın seyahat sürelerini azaltacak ve zamanlarından tasar
ruf sağlanacaktır. Bu nedenle sözkonusu trenlere talep artacaktır. Bu husus, ilgili kuruluşumu
za ilave gelir getireceği gibi, trenlerimizin atıl kapasitelerinin değerlendirilmesi suretiyle, eko
nomimize de katkı sağlayacaktır. 

Soru 3. özellikle İstanbul, Konya ve Denizli istikametine gidecek olan yolcuların servis 
otobüsüyle Alayunt'a götürülüp, getirilmesi gibi bir uygulamayı çağdaş buluyor musunuz? 

Cevap 3. Sözkonusu uygulama çağdaş bir uygulamadır. Birçok gelişmiş.Avrupa ülkesin
de, otobüs aktarmalı kombine taşımacılık giderek yaygınlaşan şekilde uygulanmaktadır. Ülke
mizde de Kayseri • Boğazköprü, Sütlaç, Çivril, Eskişehir • Enveriye hat kesimlerinde bu uygu
lama başarı ile sürdürülmekte olup, Alayunt - Kütahya arasındaki sözkonusu uygulama hem 
yolcularımızın hem de ilgili kuruluşumuzun menfaati göz önünde bulundurularak düşünül
müştür. 

Soru 4. Bahsi geçen uygulamayla ilgili TCDD'nin Konya, Haydarpaşa ve Eskişehir gar
larına astığı ilanlardan Bakanlığınızın haberi var mıdır? 

Cevap 4. TCDD'ce, bu uygulama dolayısıyla Kütahya ve Alayunt garlarında yolculara 
verilecek hizmette herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi açısından bölgeler 4 Şubat 1991 
tarihinde bilgilendirilmiştir. 
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Ancak, 10.3.1991 tarihinde 4 tren için başlaması düşünülen mezkûr uygulamanın daha 
sonra sadece Toros ve Pamukkale ekspresleri için 1 Nisan 1991 tarihinde yürürlüğe konulması 
kararlaştırılmıştır. 

Yeni uygulama bu iki trende takip edilecek, alınacak neticeye göre konu 6 ay sonra tekrar 
değerlendirilerek, devamı, diğer trenlere yaygınlaştırılması veya benzer tedbirler konusunda karar 
verilecektir. 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, bazı illerimizde 1980 -1990yıllarında kurulan 
galeri, sanat veya kültür merkezlerine ilişkin sorusu ve Kültür Bakam Namık Kemal Zeybek'in yazüı 
cevabı (7/1917) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Sayın Namık Kemal Zeybek tarafından yazılı ola

rak yanıtlanması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Fikri Sağlar 
İçel 

1. 1980 - 1990 yıllan arasında İstanbul, tzmir, İzmit, Adana, Bursa, Kayseri, Ankara, 
Malatya, Eskişehir illerinde kuruluşlar veya kişiler tarafından kurulan galeri sanat veya kültür 
merkezlerinin sayısı nedir? 

2. Bu galeri, sanat veya kültür merkezleri için Hazine arsa veya arazileri verilmişse bun
larla ilgili bilgiler aşağıdaki cetvele göre nedir? 

Kuruluşun Arazinin Hangi şartlarla 
kişinin adı tli m1 arsanın mevkii verildiği 

3. Bu nitelikte tesisler için herhangi bir fondan kredi verilmişse, yardım yapılmışsa bun
larla ilgili bilgiler aşağıdaki cetvele göre nedir? 

Kuruluşun Varsa kredinin Varsa kredinin Varsa yardım 
Fonun adı kişinin adı tutarı faiz oranı tutarı 

T.C. 
Kültür Bakanlığı 19.3.1991 

Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : APK.01.940 

Konu : Sayın D. Fikri Sağlar'ın soru önergesi 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 28 Şubat 1991 gün, KAN. KAR. MD. 7/1917-7018/31344 saydı yazınız. 
tçel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri Sağlar'm galeri, sanat veyalcültür merkezlerine dair 

yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 
Gereği arz olunur. • < 

Namık Kemal Zeybek 
Kültür Bakam 

1. 1980 -1990 yılları arasında; tzmit, Ankara, Malatya illerinde kültür merkezleri kurul
muştur. Adana, İstanbul, Eskişehir kültür merkezleririin kuruluşu daha eski yıllardadır. 

Ankara Atatürk Kültür Merkezinin inşaatı yatırım bütçesinden karşılanmıştın tzmit ve Ma
latya kültür merkezlerinin tamamı Sabancı Vakfınca yapılmış ve Bakanlığımıza devredilmiştir. 

Soruda adıgeçen illerimizde Bakanlığımıza bağlı birer Devlet Güzel Sanatlar Galerisi mev
cuttur. 

2. Kuruluşlar veya kişiler tarafından kurulan galeri sanat veya kültür merkezleri için Hazine 
arsa veya arazilerinin tahsisi Bakanlığımızca yapılmamaktadır. 

3. Soruda zikredilen tesislere herhangi bir fondan kredi verilmemiş ve yardım da yapıl
mamıştır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

95 İNCİ BİRLEŞİM 

19 . 3 . 1991 Sah 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım ve 23 arkadaşının, kararsız ve 

basiretsiz tutumu üe ülkemizdeki terör olaylarının kaygı verici boyutlara yükselmesin
de, sorgulamalarda insanların ölmesinde ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki olay
ların meydana gelmesinde pay sahibi olduğu ve bu olaylar karşısında acze düştüğü 
iddiasıyla İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 
107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açümasına ilişkin önergesi (11/19) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, ülkemizde 1980 
yılından sonra uygulanan ekonomik politikaların tarım sektöründe açtığı iddia edilen 
tahribatın boyutlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

2. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 24 arkadaşının, kanun hükmünde ka
rarnamelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda (8/27); Hatay 
Milletvekili Ali Uyar ve 14 arkadaşının, kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak 
Hükümetçe yapılan uygulamalar konusunda (8/28) Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri (8/27, 
8/28) 

3. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Sağlık Bakanlığında 
yapıldığı iddia olunan kadrolaşma hareketinin boyutlarını ve bu uygulamanın insan 
sağlığının korunması ve gelişimi üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

4. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 19 arkadaşının, ülkemiz sporuyla 
ilgili sorumsuz davranışları tespit etmek ve bu tür davranışlara son vermek amacıyla 
Anayasanın 98 inci,, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 
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5. — Malatya Milletvekili Galip Demirel ve 65 arkadaşının, basın - yayın or
ganlarında yer alan, bazı milletvekillerinin yasama görevlerine ilişkin konularda görev 
ve yetkilerini meşru olmayan işlere alet ettiklerine dair iddiaların gerçeklik derecesini 
tespit etmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetiyle ve milletvekille
riyle ilgili olarak kamuoyunda menfi imaj yaratılmasını önlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/102) 

6. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat 
artışları ve hayat pahalılığı konusundaki görüş ve taahhütlerinin hangi ölçüde ger
çekleştiğini tespit. etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 14 arkadaşının, yerel yöne
timlere tanınmış olan hak ve yetkiler kısılarak veya tamamen kaldırarak belediyele
rin hizmet yapamaz hale getirildiği iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

8. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin İli Midyat 
İlçesi Budaklı Köyünde 21.5.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/106) 

9. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 10 arkadaşının, Hac sırasında 
meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan olayların nedenlerini 
ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

10. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 9 arkadaşının, mevcut hayat pa
halılığı karşısında memurların içine düştüğü durumu tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/108) 

11. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanı ve İzmir Millet
vekili Erdal İnönü ile Grup başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı 
ve İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş'in, olağanüstü hal bölgesindeki olumsuz 
gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/31) 

12. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 13 arkadaşının, uluslararası taşımacı
lığımızın içinde bulunduğu darboğazdan kurtarılması için alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

13. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, yetersiz ve dengesiz 
beslenmenin vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkilerini ve bu konuda alınması ge-
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rekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

14. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 11 arkadaşının, fındık ürünü ve üre-
ticileıiyle ilgili sorunları ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

15. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 10 arkadaşının, istanbul'da 
1990 yılında meydana gelen olayların gerçek nedenleri ile sorumlularını ve bu tl'de asa
yiş ve huzurun sağlanması için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

16. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 28 arkadaşının, millî eğitimimizin 
içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda izlenecek yeni politikaları tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

17. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 9 arkadaşının, Dicle Kurudere Köyü 
Cemalağa Mezrasındav 5.9.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/114) 

18. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 17 arkadaşının; ülkemizdeki petrol 
rezervleri ile üretim ve ithalatının seviyesini, körfez krizi nedeniyle petrol ürünlerine 
yapılan zamların ve yabancı petroj şirketlerinin ekonomimize etkilerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1115) 

19. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, ÇİTOSAN 
bünyesinde yer alan Amasra Şiferton Ocağının, işverenin ihmal ve sorumsuzluğu ne
deniyle kapatılarak burada çalışan işçilerin işsiz kalmasına neden olunduğu iddiasını 
ve ülkemizdeki işyeri kapatma ve işten çıkarma uygulamalarına son vermek için alına
cak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

20. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 12 arkadaşının, belediyelerin için
de bulunduğu idarî ve kanunî zorlukları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/117) 

21. — izmir Milletvekili Halil Çuthaoğlu ve 13 arkadaşının, Hükümetçe izlenen 
tütün politikasının tütün üreticileri üzerindeki olumsuz etkilerini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

22. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, ülkemizde 
yaygınlaştığı iddia edilen işyerlerinin kapatılması ve işçilerin' işlerinden çıkarılması ile 
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ilgili uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/32) 

23. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 10 arkadaşının, millî eğitimimizin içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çağdaş çözümler getirmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

24. — Mardin Milletvekilli Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşımn, 424 ve 425 
Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerin yürürlüğe girmesinden sonra Doğu Anadolu' 
da kitlesel göçü gerçekleştirmek üzere yapıldığı iddia edilen uygulamaları ve bölgede 
meydana gelen maddî zararı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/120) 

25. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 27 arkadaşının, üzüm üreticilerinin ve 
TARİŞ'in içinde bulundukları ekonomik sıkıntıları tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü -maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/121) 

26. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 15 arkadaşının, körfez krizinin ülkemize 
ve halkımıza verdiği ekonomik zararların boyutlarını ve telafi yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 11 arkadaşının, Türk turiz
minin körfez krizi nedeniyle uğratıldığı ve uğrayacağı zararları asgariye indirebilmek 
için alınması gereken önlemleri ve turizm sektöründeki sorunların çözüm yollarım tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

28. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün ve 9 Arkadaşının, ülkemizin A.E.T. konu
sundaki görüşlerinin uydu aracılığıyla Fransa'nın Antenne 2 Televizyon kanalından 
naklen yayınlandığını kamuoyuna duyuran ve naklen yayın gerçekleşmediği halde söz 
konusu programın özetini televizyonda yayınlanan T.R.T. ile ilgili iddiaları tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

29. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 10 arkadaşının, ülkemizde faaliyette 
bulunduğu iddia edilen Kontrgerilla Örgütüyle ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 

30. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, «Kontrgerilla» hakkında
ki iddiaların ne zaman ve kimlerin sorumluluğunda gerçekleştiği konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33) 
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31. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu illerindeki «iç göç» olayının nedenlerini tespit etmek ve soruna köklü bir çö
züm getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

32. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Devletin denetimi dışın
da, C1A ile işbirliği halinde olan ve Kontrgerilla olarak bilinen gizli NATO örgütü
nün var olup olmadığını, varsa kuruluşundan beri faaliyetleri hakkındaki iddiaları 
açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

33. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 29 arkadaşının, «Özel Harp Dairesi» 
nin geçmiş faaliyetlerini incelemek ve Kontrgerilla Örgütüne ilişkin iddialara açıklık 
getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

34. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar ve 27 arkadaşının, Türkiye Taşkö
mürü Müessesesinin içinde bulunduğu zor duruma ve maden işçilerinin sorunlarına 
köklü hk çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

35. — Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve 23 arkadaşının, Körfez kriziyle 
ilgili yeni gelişmeler ve bu konuda izlenen politika konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 incj maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/34) 

36. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici ve 23 arkadaşının, Bingöl İli Yayladere 
İlçesi Yavuztaş Köyünde 7.12.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaların 
gerçeklik derecesini tespit etmek ve Cumhuriyetimize, Devletimize ve halkımıza yöne
lik saldırıların kaynağındaki olayları ortaya çıkarmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/130) 

37. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer ve 9 arkadaşının, Diyarbakır İli Lice 
İlçesinde meydana geldiği iddia edilen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

38. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 3083 numa
ralı Kanuna göre gerçekleştirilen toprak dağıtmu konusunda Ceylanpınar köylülerinin 
karşı karşıya bulundukları sorunları ve bu sorunların çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

39. — Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracmaşı ve 56 arkadaşının, Hükümetin 
körfez krizine ilişkin politikası ve yaklaşımları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/35) 
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40. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 13 arkadaşının, kamuoyunda 
CASA olayı olarak bilinen askerî bir ihale ile ilgili iddiaları bütün yönleriyle açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

41. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 19 arkadaşının, Diyarbakır İli Lice 
İlçesinde meydana geldiği iddia edilen olayların boyutlarını ve sorumlularını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir • 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

42. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 18 arkadaşının, sağlık meslek liselerinin 
araç - gereç ve kadro yönündeıı yetersiz oldukları iddiasını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

43. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, sağlık politikası konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi (8/36) 

44. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, ülkemizdeki iş kazaları ile 
meslek hastalıklarının nedenlerini araştırmak, işgücü kaybını önlemek ve iş güvenli
ğini sağlamak için alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/136) 

45. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan ve 24 arkadaşının,; 11.4.1990 
tarihinde yürürlüğe giren ithalat rejimi kararından sonra gerçekleştirilen tekstil maki
neleri ithalatıyla ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/137) 

46. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç ve 20 arkadaşının, ülkemizin içinde 
bulunduğu şartlar karşısında savunma gücümüzün yükseltilmesi, her türlü strateji ve 
silahların gelişme ve değişmesine uyum sağlaması ve ülke ihtiyaçlarını karşılayacak 
bir savunma sanayiinin hızla kurulması için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

47. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu ve 10 arkadaşının, körfez krizi ve 
savaşı nedeniyle muhtemel tehlikelere karşı gerekli sivil savunma önlemlerinin alın
madığı ve Sivil Savunma Fonunda toplanan paraların amacı dışında kullanıldığı id
dialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

48. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün ve 42 arkadaşının, Türkiye Radyo ve Tele
vizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/37) 
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49. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 14 arkadaşının, körfez krizinin 
ekonomimizde ve' toplum hayatımızda yol açtığı olumsuz etkiler ve bu krizden kay
naklanan kayıpları telâfi edecek tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/38) 

50. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 18 arkadaşının, Cumhurbaşkanının 
beyan ve davranışlarıyla Anayasada kendisine verilen görev ve yetkileri aşıp aşmadığı 
ve tarafsızlığını yitirip yitirmediği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/39) 

51. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 13 arkadaşının, büyük bir tarih ve 
kültür mirası olan Savarona Yatı'nın milletimize yakışır bir biçimde kullanılması ve bu 
amaçla yeniden tahsisinin sağlanması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

52. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Millî Savunma eski Ba
kanının görevden alınmasıyla sonuçlanan gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/40) 

53. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, Şırnak İlinde meydana 
gelen olayların nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/141) 

54. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, İdil İlçesi ve Ku-
vak Mezrasında meydana gelen olayların nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

55. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 11 arkadaşının, kamu iktisadî teşebbüs
leri ile bağlı kuruluşlarının yönetim, denetim ve danışma kurullarına 1987 yılı başın
dan itibaren atananların öğrenim durumu ve meslekleri ile bu kişilere yapılan aylık 
ödemeleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Baku* İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/108) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canverln, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanı
mı destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234) (1) 

3. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (1) 
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4. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin elekt
rik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/258) (1) 

5. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak mah
kemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması devam eden 
dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

6. — Samsun Milletvekili Mam Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emeklile
rinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

7. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka ilçesinde 
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından, sözlü soru önergesi (6/168) 

8< — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin* İspir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Dumlu - Yapağı, Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

9. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hastanesi 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/175) 

10H —• Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu ya
pım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/185) 

11. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Köyün
de yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/186) 

12. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatandaş
lara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılmadığına 
ilişkin Dışişleri .Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

13. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu teş
kil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207) 

14. — Afyon Milletvekili 'Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçi
lerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

15. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gazetenin 
12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/227) 

16. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Göcek'teki 
yaz Latili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) (1) 
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17. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyü Evil Mezrasındaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

18. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 
İli Yüksekova İlçesi Esendere Bucağından sının geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) 

19. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi §eno-
ba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

20. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Ay-
tepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

21. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'ınin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin ya
kacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla îmamoğlu'nun, televizyon yayınlarını 
izleyemeyen Kahramanmaraş İline bağlı ilçe ve köylere ve KahramanmaraşMa Sümer-
barik ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/274) 

23. — Zonguldak Milletvekili Ş/inasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tahrip 
edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/277) 

24. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sou önergesi (6/348) (1) 

25. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına ve 
E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

26. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/358) (1) 

27. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçlarının miktarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) <1) 

28. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun İza
be Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/310) 
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29. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın 1985 - 1988 yıllarında Kaynak Kul
lanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi 
alanlara ve adı geçen Fondan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğre
tim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/313) 

31. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz santrailarına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

32. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı baca 
gazı arıtma tesislerine ve Karlıova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) (1) 

33. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, 1988 yılında akaryakıta yapılan zam
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (1) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına dağı
tıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/382) (1) 

35. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 

36. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyatla
rına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1) 

37. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak ban
kalarınca gerçekleştirildiği iddia edilen arsa alım ve satımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

38. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları ta
rafından yabancı kuruluşlara yaptırılan araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/387) (1) 

39. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
Uluslararası danışmanlık firmalarından alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) (1) 

40. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 

41. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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42. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/393) (1) 

43. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T* C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

44. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Yatağan 
bölgelerinde termik santralleri besleyecek kömür ocaklarının özel sektöre devredileceği 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) (1) 

45. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

46. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere verilen ilanlar için yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) (1) 

47. —• Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen 
doğalgazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) (1) 

48. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUKSA'da 
çalışan işçiler hakkında emniyet müdürlüklerince albüm düzenlendiği iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (1) 

49. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile ilgili 
çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

50. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 

51. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten firma
lara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üretim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330) 

52. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan Vezir
köprü İlçesi Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

53. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz ithali ile ilgili sözleşme
ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) (1) 

54. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 
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55. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesinde 
sözleşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

56. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçıların 
konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/410) (1) 

57. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli ili Hozat İlçesi Em
niyet Amirliğinde görevli bir kpmiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 

58. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında hayalî 
ihracat yaparak haksız vergi iadesi alan. firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) (1) 

59. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlik 1988 yılında ger
çekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1) 

60. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler sem
tinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/415) (1) 

61. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fa
kültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler hak
kında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/416)0) 

62. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarih ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (1) 

63. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

64. — Ankaca Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendirilen 
grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/420) (1) 

65. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak Kredi 
bankalarının 1987 ve 1988 yıllarına ait kârlarının yüksek gösterildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/421) (1) 

66. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 yıl
larındaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kısmının 
satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

67. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Merkez 
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli kararname gereğin-
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ce Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan vergi iade
lerinin ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1) 

68. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzurum ili Şenkaya ilçesine bağlı 
Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme kararının 
infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/426) (1) 

69. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/427) (1) 

70. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Merkez İlçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırları içine alınmaması
nın nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1) 

71. —• Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolörlerine 
denetim özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

72. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü ile 
ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/431) (1) 

73. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur İl merkezindeki ilk ve orta 
dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba okullarına 
nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/353) 

74. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde Tuzla 
mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddialara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) , 

75. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Müdü
rünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadını 
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1) 

76. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Emlak 
Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırılan dö
viz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) (1) 

77. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa İli Selendi İlçesine bağlı 
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355) 

78. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan İş
kenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi ile İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 
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79. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredi verildiği ve Memduh Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1) 

80. —• İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğrenci
ler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

81. —• Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu nede
niyle görevinden alındığı ve genel idare hizmetleri sınıfına atandığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (1) , 

82. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya il
lerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/451) (1) 

83. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 ta
rihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

84. —• istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve gö
revinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/362) 

85. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta tli Yalvaç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

86. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler İlçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

87. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye başkan 
adayları hakkında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/365) 

88. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idareler 
seçimleri nedeniyle bazı seçim bölgelerinde vali ve kaymakamlarca aday yoklaması 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

89. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili 
davayı izlemek isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/445) (1) 

90. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına alman 
sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/446) (1) 
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91. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıyla 
1988 yılında Türkiye'ye hangi ülkelerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaçla ne kadar 
harcama yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) (1) 

92. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya îli Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 

93. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortakhğınca 
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğalgaz miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/367) 

94. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Devlet eski Bakanı Yusuf Bozkurt 
Özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniyle aldığı harcırah miktarına, Başbakanın tedavisi 
için yapılan harcamaya ve 1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde götürülen hediyelik 
eşyaların tutarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/458) (1) 

95. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanatkârlara kul
landırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) <1) 

96. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/453) (1) 

97. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (1) 

98. —• Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve der-
sanelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 

99. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

100. —• Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Köy - Kop. Merkez Birliği kurul
ması için yapılan girişimlerin engellendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) (1) 

101. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı se
çiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin 

• İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 

102. —• Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkrut özal ile Aydın Cor-
, poration A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/463) (1) 

103. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/425) 



— 16 — 

104. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler alı
nacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

105. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara ta-
kograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/438) 

106. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

107. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ayla
rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

108. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da meydana gelen 
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/466) (1) 

109. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'tıün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/467) <1) 

110. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İlinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan i özlü soru önergesi (6/468) (1) 

111. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (1) 

112. — İstanbul MlilletVekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

113. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

114. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/474) (1) 

115. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldırılma sının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

116. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, son beş yıl içinde ülkemizle 
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/481) (1) 
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117. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle göz
altına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

118. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan 1986 - 1988 yıllarında hangi illere ne miktar yardım yapıldığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) (1) 

119. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) • • • -

120. — İstanbul Milletvekili Aytebin Kotil'in, belediyelere bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne mik
tar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 

121. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

122. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

123. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengelin,,. İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

124. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, ikinci ligde grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol 
Federasyonu kararma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) (1) 

125. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcıla
rından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum için 
satın alınan güç trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/489) (1) 

126. — Denizi Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta İli Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 

127. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

128. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

129. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vakfına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

(95 inci Birleşim) 
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130. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğün
ce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi tedbirler 
alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü'soru önergesi (6/494) (1) 

131. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay-

/ naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (1) 

132. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün» Asil Nadir Şirketler Grubunun. 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

133. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl ili Adaklı İlçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım' Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/462) 

134. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek öde
nek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/509) (1) . 

135. — İzmir Milletvekili Birken Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza riıadeninin naylon faturalarla sattıkları iddia edilen fir
malar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/510) (1) v 

136. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

137. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan «Özal'la İsviçre'de görüştüm» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

138. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarçhi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

139. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı kişi ve firmalar tarafından 
M/T.A.'ya ait Nevşehir'deki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve satış ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (1) 

140. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 tari
hinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

141. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 
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142. — îzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

143. — Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

144. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Uluslararası Af Örgütünce yayın
lanan rapora ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/533) (1) 

145. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, olağanüstü hal uygulaması kapsa
mına giren iller nüfusunda kayıtlı olanların, bu bölgelerde çalışamayacakları konusunda 
bir genelge bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/537) (1) 

146. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bazı futbal kulüplerine Devlet tara
fından bağış yapılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1) 

147. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

148. —> İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık nede
niyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öergesi (6/475) 

149. — îzmir Milletvekili Ahmet Ers'in'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik 
İşletmelerindeki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1) 

150. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve" yetim aylıklarının ay
lık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/540) (1) , 

151. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgesinde bir kısım güvenlik 
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

152. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alınan ve vatandaşa kuryelik yaptırıldığı 
ve bu vatandaşın 3.6.1989 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/542) (1) 

153. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, amatör spor kulüplerine de yardım 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

154. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir -
Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

155. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi Es
ki Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 
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156. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 
yabancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/546) (1) 

157. — istanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alınan hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1) 

158. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayalî ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

159.— İçel Milletvekili Etem Cankurtaranın, Demir - Çelik İşletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

160. — Diyafbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnak ilçesindeki bazı 
yayla ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/549) (1) 

161. — Nevşehir Milletvekili Esat1 Kıratlıoğlu'nun yasadışı Türkiye Komünist 
Partisi ve kapatılan Türkiye işçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için 
güvence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

162. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt tli Şırnak İlçesine bağlı bazı 
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1) 

163. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1) 

164. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçesi Balveren Köyü ile 
Silopı ilçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerine mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

165. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Bulgaristan'dan getirilen bir 
soydaşımız hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1) 

166. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin Aydın ve Nazilli cezaevlerine nakledilmelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) ı(l) 

167. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde istanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1) 

168. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçe merkezinde bazı va
tandaşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 
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169. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresindeki 
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 

170. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, «Kazı Kazan» adlı şans oyunu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

171. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango İdaresince gerçekleş
tirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/561) (1) 

172. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihinde Diyarbakır İli 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

173. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından 
gözaltına alman bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkın
da bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

'174. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depoların
da bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan. sözlü oru önergesi (6/563) (1) 

175. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu. 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

176. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere 
ilişkin Başbakandan «özlü soru önergesi (6/564) (1) 

177. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
iddia edilen bir vatandaşın ölümüne neden olanlar hakında ne gibi işlemler yapıldı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

178. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet SeM'riin, PETKİM'in özelleştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

179. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Demir - Çelik İşletmeleri ile Akdeniz 
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alınan 
grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/567) (1) 

180. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

181. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 
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182. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, işyerlerinin tehlike derecesine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

183. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize göç 
eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç olayının maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 

.184. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/578) (1) * 

185. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, DYP üst yöneticilerinden bazılarının 
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/579) (1) 

186. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda 
çalıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

187. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormani» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/581) (1) 

188. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope
ratif ince gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılında ne kadar ham ayçiçeği 
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

189. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 1005 sayılı Kanun uyarınca halen şe
ref aylığı alanların sayısına ve şeref aylığı gösterge rakamının artırılıp artırılmayacacağı-
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/583) (1) 

190. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya Birlik tarafından satın 
alınan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

191. — Tunceli 'Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Nazimiye ilçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine 11 Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

192. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'm, T.R.T. tarafından kurum dışın
daki firmalara yaptırılan programlar için.yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/587) (1) 

193. — Ankara Milletvekili Eşref Erdemin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/588) (1) 

194. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzıhaliler Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 
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195. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir İline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelendiğine ilişkini Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

196. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bulgaristan'dan gelen soy
daşlarımızın beraberlerinde getirdikleri otomobillere ticarî plaka verileceği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) (1) 

197. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'm, 31.8.1989 tarihinde İzmir'de meyda
na gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

198. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/594) (D 

199. — Tokat Milletvekili Kâzım, Özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

200. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü som önergesi (6/496) 

201. — İstanbul Milletveikili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

202. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan tıözlü soru önergesi (6/498) 

2Q3. — Zonguldak Milletvekili.Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

204. — Zonguldak Milletveikili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 

205. — Zonguldak Milletveküi Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

206. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay "Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

207. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

208. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun» Bayburt tünde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım.Orman ve Köyişlerl Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 
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209. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt İli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/505) ^ 

210. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersinin, Fakir ve Muhtaç Öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma 
töreninde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597)(l) 

211. — îzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sinde bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişikin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (î) 

212. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmenin, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

213. — Balıkesir Milletvekili I. -Önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddia
sıyla hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

214. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili.bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 

215. — îzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

216. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

217. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudutları 
dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanacağı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

218. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarihleri 
arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/614) (1) 

219. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ra önergesi (6/511) 

220. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yotanlı ve Çaltıkoru barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1) 

221. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Ankara Özel Arı Lisesindeki bazı 
öğrenciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) (1) 
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222. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
Özal'm, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir villada ikamet ettiği iddiasına 
ve villanın tefriş masrafı ile aylık giderine ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/621) (1) 

223. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522) 

224. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru .önergesi (6/523) 

225. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'm, İçel, Silifke, Erdemli köyleri içme su
yu (Aksıfat) projesinin 1989 yılı ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için ya
pılan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/622) (1) • 

226. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyîşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

227. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) 

228. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve Ödemiş Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526) 

229. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

230. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

231. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar İlçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya iliş'kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/525) (1) 

232. — Çorum Milletvekili Rıza Ilımam'ın, Kırıkkale tli 1 inci Bölge Müdürlüğü 
Bahşili yol sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkim Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) (1) 

233. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesin
deki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libyalılara satılacağı veya kiralanacağı id
dialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

234. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Van İli Gürpınar İlçesi Yukarı-
beşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay-
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la ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) (1) 

235. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kamu Ortaklığı ve Akaryakıt Tü
ketim fonlarında 1989 yılında toplanan para miktarına ve bu fonlardan hangi projeler 
için ne miktar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) (1) 

236. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 3083 numaralı Kanun uyarınca eski 
sahiplerine iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/630) (1) 

237. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'nin temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

238. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başak .Şirketler Grubunca hayalî 
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgelerle 
ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) 

239. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'mün, izmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

240. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

241. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/632) (1) 

242. — Balıkesir Milletvekili î. Önder Kniı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (1) 

243. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAĞFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve .bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

1 244. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) (1) 

245, — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 
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246. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985 - 1989 yıl
larında aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/653) (1) 

247. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği yo
lu üzerindeki Mescid-i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyetler
de bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/639) (1) 

248. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güvenliği 
sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/654) (1) ' 

249. — îçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.'deki greve 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) (1) 

250. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için.Irak'la anlaşma 
yapılmasının nedenine ve kurulu güç tahsisinden dolayı son iki yılda yapılan Ödemeye 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

251. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşılmadığıma ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/641) (1) 

252. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetler Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642)(l) > 

253. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetler Bir
liği ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen 
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

254. — tçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar ör
tülü ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

255. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Siirt, Mardin ve Hakkâri illerin
de valilerce düzenlendiği iddia edilen huzur toplantılarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/657) (1) 

256. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde it
hal kömüre dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 

257. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

258. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - işlet - devret modeline ya
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/661) (1) 
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259. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ülkemizin, Denizlerin Gemiler
den Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesine ne zaman taraf olacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/662) (1) 

260. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Marmara Denizinin kirlenmesini 
önlemek için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/663) (1) 

261. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
munun dış borçlarına ve Kurumca 1987 - 1989 yıllarında üretilen ve tüketime arz edi
len kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) (1) 

262. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Soma ve Tunçbilek yıkama ve 
kriplaj tesislerine ve özel sektöre devredilen kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakamından sözlü soru önergesi (6/665) (1) 

263. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Kemal Horzum'un kredi ilişkileri 
esnasında görevde bulunan Türkiye Emlak Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) (1) 

264. — tzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, BAĞ - KUR emeklilerine verilen 
sosyal yardım parasına ve Kurumun mâl varlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) (1) 

265. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, BAĞ - KUR iştirakçilerinin 
emekli aylıklarına ve üniversite hastanelerinden yararlanamamalarının nedenine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

266. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için HilVan -
Gülüşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin .Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) 

267. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresurl ili Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık Ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

268. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İlindeki sağlık ocakların
da perso'nel açığı bulunup bulunmadığına ve İspir - Çamlıkaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

269. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum İline 
bağlı köylerde "yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 

270. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
İline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607} 
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271. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/676) (1) 

272. — 'Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) (1) 

273. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

274. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla ve Çamardı ilçele
rine bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Ta
rım Orman ye Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

275. — Kars Milletvekili Vedat Attun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa 
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/609) 

276. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasınm nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

277. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Hozat İlçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

278. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'm, kalkınmada öncelikli olan Doğu il
lerinde kömür fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağına ilişk'ia Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/677) (1) 

279. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/679) (1) 

280. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınla
rında ve bu Kurum müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı id-
diasır a ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

281. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İline bağlı Çat, Pasinler 
ve Şenkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

282. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars İli Çıldır İlçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646) 

283. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinde 1988 - 1989 öğretim yılında tek dersten başarısız olan öğrencilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 
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284. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan işçi
lerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

285. — îçsl Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, ülkemizdeki hal mafyasına ve bu 
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

286. — içel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989ı ta
rihli nüshalarında yer alan «Millî Eğitim Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı habere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

287. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İli Karayolları 12 nci 
Bölge Müdürlüğünün yol yapımı için gerçekleştirdiği kamulaştırma ve ihalelerden kay
naklanan borçlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

288. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650) 

289. — tçel Milletvekili Ekin Dikmenin, TEK İçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

290. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uıncu'nun, Sağlık Bakanlığına bağlı 
kurumların yardımcı teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında görevli personelden ilkokul 
mezunu olanlara özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/685) (1) 

291. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce 
gözaltına alman kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında bulundurulduğu 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) (1) 

292. —. izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin ili Ömerli ilçesi Çimenli Kö-
yünds 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

293. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne ili Havsa ilçesi Müftüsü ile 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) (1) 

294. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Karpas Limited' Şirketince Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalıştırılan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

295. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'm, Antalya ili Alanya İlçesi Orman 
işletme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptıt ildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

296. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, T,R.T. mensupları misafirhanesinin 
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 
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297. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'm, Tunceli İlindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin tçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

298. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Almanya'ya yerleştiği iddia 
edilen Adana eski müftüsünün Türk vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) 1(1) 

299. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
nin elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına karar verilen santrale ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (1) 

300. — Diyarbakır Midldtvekili Fuat Atalay'ın, nükleer enerji santralleriyle ilgili 
olarak Arjantin Hükümetince yapıldığı iddia edilen önerinin dikkate alınıp alınmaya
cağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) (1) 

301. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Afşin - Elbistan, Keban ve Kara-
kaya santrallerinin 1988 - 1989 yıllarındaki elektrik üretimlerine ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) (1) 

302. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların İl Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

303. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
prim alacaklarına lişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/697) (1) 

304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yılı Kasım ayında meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alınan Köy 
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/698) (1) 

305. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Hilal 
Köyündeki vatandaşlara karakol komutanı tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırıldı-
ğı iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) (1) 

306. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Çankaya Köşkünde yapılan tami
rat ve tadilatlara ve İstanbul'da yapılacak yeni köşk inşaatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) 0 ) 

307. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Türkiye Elektrik Kurumunda çalışan 
sözleşmeli personelin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/701) (1) 

308. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Trabzon 
Hastanesi Baştabipliğine yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/702) (1) 
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309. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez ve İpsala ilçelerinde 
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin ipsala ve Küplü belediyelerine ki
ralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/706) (1) 

310. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, son bir ayda gözaltına alınan ve tu
tuklanan vatandaşlara ve çalışmaları durdurulan derneklere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/707) (1) 

311. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya İli Çumra İlçesi Türkmen 
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/7Ö2) (1) 

312. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Taşdelen 
Köyü ve Kayadibi Mezrasındaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı 
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) (1) 

313. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkarılmaksızın güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1) 

314. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, İstanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

315. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul Gaziosmanpaşa Mehmet
çik İlkokulu Müdür Yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/713) (1) 

316. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

317. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdür -
rüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

318. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/716) (1) 

319. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Çankaya Köşkünde yaptırıldığı id
dia edilen restorasyonun ve ek inşaatın maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/717) (1) 

320. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı önal'ın, Ankara Sanat Tiyatrosunca 
sezon başından beri sergilenen oyuna televizyonda yer verilmemesinin nedenine ve 
bazı sanatçılar ile eserlerine yasak konulmak istendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

321. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1985 - 1990 yıllarında yurt dışına 
giden ve Türk Havayollarının Japonya ve Moskova seferlerine katılan Millî Eğitim 
Bakanlığı personeline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 
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322. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'riin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş 
İli Varto İlçesi aırasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

323. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 

324. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kuftın-, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenlenen «Hz. Muhammed'i anma gecesbnde yaptığı konuşma
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

325. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne kadar 
göreve atanan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/726) (1) 

326. — Amaisya Milletvekili Mehmet Tâhir Köse'nin, Yeniçeltek Linyit İşletmesi 
Yönetim Kurulunda madencilikle ilgisi olmayan kişilerin de görev yaptığı iddiasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

327. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, 1983 ve 1990 yılları itibariyle 
İçişleri Bakanlığı bütçesinde görev yapan imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi me
zunlarının sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (1) 

328. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in» 1.1.1988 tarihinden bugüne ka
dar Başbakanlık emrine tahsis edilen binek otomobillerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/738) (1) 

329. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Taşdelen ve Kaya-
dibi köylerine mal ve eşya girişinin yasaklanmasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/739) (1) 

330. — Kars Milletvekili Mahmut. Ahnak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/740) (1) 

331. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları 
ile Gübre Fabrikalarının piyasa değerlerinde meydana geldiği iddia edilen artışlara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) (1) 

332. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Uludere İlçesi Hilal Köyü Jan
darma Karakol Komutanınca köylülere taş taşıttırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/742) (1) 

333. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyündeki vatandaşların Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/743) (1) 

(95 inci Birleşim) 
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334. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 347 ve 268 sayılı kanun hük
münde kararnameler uyarınca kamu iktisadî teşebbüslerine atanan genel müdürlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/744) (1) 

335. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, «Bütçe Gelirleri Yıllığı», «Aylık 
Bütçe Bülteni» ve «Kamu Hesapları Bülteni» adlı yayınlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/745) (1) 

336. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt İli Eruh ilçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

337. — Çorum Milletvekili Rıza - Ilıman'ın, kamu iktisadî teşebbüslerinin sayısına 
ve bunların yönetim kurulu üyelerinin uzmanlık alanlarına göre dağılımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (1) 

338. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 
1990 - 1991 sezonu kömür ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) (1) 

339. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt - Şırnak ve Mardin - Silopi 
kömür ocaklarında 1990 yılında gerçekleştirilen üretime ve yapılan tahsislere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (1) 

/ • 

340. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, NATO Alçak Uçuş ve Atış Eği
timi projesinin neden olacağı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/755) (1) 

341. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, T.R.T.'nin, Çankaya Atakule' 
deki «Dreamland» eğlence merkezinin açılışıyla ilgili yayınma ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/756) (1) 

342. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Cizre'ye içme suyu temin eden 
Keson Kuyularının Türkiye Kömür İşletmelerine ait kanalizasyon atıklarıyla kirlen
diği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/757) (1) ' 

343. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Noramin iş merkezinde borsa 
için yüksek fiyatla bina satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru ' 
önergesi (6/758) (1) 

344. —~ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Çukurca İlçesine bağlı 
bazı köylerin tamamen boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/759) (1) 

345. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıröğlu'nun, Sivas İli Yıldızeli İlçesi Da-
vutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/703) 
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346. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1) 

347. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bazı kişi ve kuruluşların Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapmak üzere uydu kanalı kiraladıkları id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/761) (1) 

348. — Hatay Milletvekili Ali Üyar'ın, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
koridorlarında bir grup öğrencinin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) (1) • . 

349. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Çermik ilçesi Yar
gıcının dövülmesi olayına ilişkin 'Başbakandan sözlü" soru önergesi (6/763) (1) 

350. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, günlük bir gazetenin 2.3.1990 tarihli 
nüshasında yer alan «Ankara'nın Göbeğinde Humeyni Lisesi» başlıklı habere ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (1) 

351. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, TRT - INT 5 inci kanal yayın
larının yurt dışındaki vatandaşlarımızca izlenemediği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

352. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, üniversite öğrencileri arasında mey
dana gelen olaylara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) (1) 

353. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, özel bir şirket tarafından Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi (6/797) (1) 

354. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, Gebze Topçu Alayında görevli bir teğ
menin Haydarpaşa Askerî Hastanesinde tedavi altına alınmasının nedenine ilişkin Millî 
Savunma Bakanından sözlü som önergesi (6/798) (1) 

355. — Balıkesir MiUetvekili Mustafa Çorajpçıoğlu'nun, Dursunbey ilçesi Alaçam 
Orman Işletmesince açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/704) 

356. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İlinde 3 üncü 
noterliğin ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

357. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, istanbul Üniversitesinde öğrenci
lere saldırdıkları iddia edilen sivil kişilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/799) (1) 

358. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Gebze Topçu Alayında görevli bir 
teğmenin, kendisinin ve ailesinin onayı alınmadan, Haydarpaşa Askerî Hastanesi Psiki
yatri Kliniğine yatırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/800) (1) 

359. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Çorum 
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 
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360. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti l e ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/802) (1) 

361'.—Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1980'den bu yana satın alınan, kiralanan ya da ortak 
olunan özel sektöre ait fabrikalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/804) (1) 

362. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, istanbul Üniversitesinde 5.3.1990 günü 
meydana gelen olaylardan polislerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen sivil kişilere 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) 01) 

363. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, sınır ihlali suçundan dolayı Bis
mil Cezaevinde hükümlü bulunan bir Iraklıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/807) (1) 

364. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli ili Pülümür ilçesi Kırdım 
Köyünde 13.2.1990 tarihinde çığ altında kaldıkları iddia edilen iki vatandaşın cesetle
rinin çıkarılması için hiçbir çaba sarfedilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/ 808) (1) 

365. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa ili Alaşehir ilçesi Kavaklı
dere Kasabası Belediye eski Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/718) 

366. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova ilçesi 
Esendere Bucağında görevli bir üsteğmen hakkındaki iddiaya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/811) (1) 

367./ — Tunceli Milletvekili, Kamer Genc'in, Şark Kromları - Ferrokrom Tesisle
ri özel güvenlik teşkilatında yapılan tayinlere ve bölgede özel ocaJkları bulunan kişi 
lerce bu tesislerden krom çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/812) (1) 

368i — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Diyanet işleri Başkanlığınca bastırıldığı 
ve bedava dağıtıldığı iddia edilen kitaplara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/813) (1) 

369. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Hasanoğlan Öğretmen Lisesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

370. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, 20.3.1990 tarihinde Cizre'de mey
dana gelen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

371. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu ili İlgaz İlçesi 
Saraycık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatandaş
lara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/731) 
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372. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan*ın, 2422 sayılı Kanunun yaşlılık 
aylığı bağlanmasına ilişkin hükümlerinin uygulamada eşitsizlik yarattığı iddiasına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (61732) 

373. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Amerika'dan ithal edilen pirinçle 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/815) (1) 

374; — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1.1.1989 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen pirinç ithalatına ve ithal pirinçlerle ilgili iddialara ilişkin Başibakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

ı 
375. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, «on üç yıl içinde ülkemize iltica eden 

Irak'lılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1) 

376. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde Bulgaristan'dan ülke
mize gelen soydaşlarımıza ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/828) (1) 

377. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü orman köylerindeki köy koo
peratiflerine yaptırılan hizmetlerin karşılıklarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından «özlü soru önergesi (6/733) 

378. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Elazığ'daki ferrokrom tesislerin
den krom çalındığı ve krom hırsızlığının önlenmesi için tesislere yöre dışından güven
lik görevlileri atandığı iddiasına ilişkin Başbakandan Sözlü soru önergesi (6/829) (1) 

379. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez İlçesi Karpuzlu Be
lediyesi sınırları içinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin kimlere ne 
kadar bedelle kiraya verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) (1) 

380. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Alaph Meslek Yüksek Okulu Müdiresi 
hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) (1) 

381. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, görevlerinden uzaklaştırılan uzmanla
rın yerine sağlık konusunda deneyimsiz kişilerin atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/750) 

382. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, şeriat düzeni getirmek isteyenlerce Deniz
li'de yapılan toplantıda, laiklik ilkesine karşı cihat çağrısında bulunulduğu iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) (1) ' 

383. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'm, Sosyal Hizmetler ve Çocufc Esirgeme 
Kurumu ti Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtları ve 
huzurevlerinde dinî sohbetler ve* konferanslar düzenlendiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

384. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bir şirketin Almanya'dan Türki
ye'ye yönelik yayın yapmak amacıyla yayın kanalı kiralamasının Anayasaya ve ilgili 
mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) (1) 

385. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, küçük esnaf ve çiftçilerin on 
milyon liraya kadar olan vergi borçlarından doğan ceza ve zamların affedilmesi için 
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Çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük (Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) (1) 

386. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, İstanbul, îzmir ve iskenderun gibi li
manlarımızda kirlenmeyi önleyici bariyer ve kimyasal sistemler bulunup bulunmadığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) (1) 

387. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1990 yılı enflasyon hedefine ve ilk üç 
aydaki fiyat artışlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

388. —• Hatay Milletvekili ,Ali Uyar'ın, Pakistan asıllı ingiliz uyruklu mollaların 
Edirne'deki camilerde cihat çağrısı yaptıkları iddiasına ve Türkiye'ye geliş nedenlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) (1) 

389. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Hacettepe Merkez Öğrenci Yurdunda 
meydana geldiği iddia edilen' olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/844) (1) 

390. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Bölgesindeki bakır 
ve çinko madenlerinin değerlendirilmesiyle ilgili üretim projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) (1) 

391. — istanbul • Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, çimento işçilerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

392. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, ÇİMSE - iş Sendikasınca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

393. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Bey bağı ve istasyon 
Mahallesindeki kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra hak sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis edilen arsalara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/867) (1) 

394. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, T. C. Ziraat Bankasından teşvik 
kredisi almış olan Tercan İlçesindeki kümes hayvanı üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

395. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Sosyalist Parti Van II örgütünün 
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alınan yedi kişiye işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

396. — tzrnir Milletvekili Akın Gönencin, Niğde ili Bor ilçesindeki 600 LV. Ana 
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/868) (1) 

397. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, öğretmenlere sendika kurma hakkı 
tanınıp tanınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) (1) 

398. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İsparta - Karacaören, Tunceli - Mer
can ve Trakya barajları ile İğdır sulama suyu inşaatları nedeniyle usulsüz ödemeler 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/872) (1) 
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399. — Antalya Milletvekili Adil Aydım'ın, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/765) 

400. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Tekel 
tarafından sürdürülen yaprak tütün alımlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/766) 

401. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığma' 
bağlı üretme çiftlikleri ile hara ve benzeri işletmelerden satışa çıkarılanlar veya özel 
sektörle ortak işletilmesi düşünülenler bulunup bulunmadığına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

402. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1980 yılından önce temeli atılan şeker 
fabrikalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

403. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut İdaresince halka satılan 
Ankara - Eryaman'dalkİ konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

404. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile araştırma kuruluşlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

405. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında 
kaç işçi çalıştırıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

406. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Güneydoğu Anadolu'daki iller
de 1989 - 1990 yılında öğretime açılamayan ilkokullara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/774) 

407. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, 1979 ve 1989 yıllarındaki büyük 
ve küçük baş hayvan sayısına ve Et - Balık Kurumunun kesim kapasitesine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

408. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, il merkezlerindeki hastanelerin tıbbî 
cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 

409. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ülkemizde davaların çok uzun 
süre devam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

410. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, silah taşıma imkânı sağlanan il genel 
meclisi üyeleriyle belediye başkanlarından Doğru Pol Partisi mensubu olanların mü
racaatlarına cevap verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/778) 

411. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan aözlü soru önergesi (6/779) 

412. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör 
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) 
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413. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut kooperatiflerine ilişkin (Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/782) 

414. — Tralbzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, bir paket uzun Maltepe si
garasının maliyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü- soru önergesi (6/783) 

415. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 
' sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin .Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/784) 

416. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, hastalık nedeniyle bazı göllerimizde du
ran kerevit üretimine yeniden başlanması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

417. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, şeker fabrikası bulunan ilçelerden han
gilerinde Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi bulunmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 

418. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonun
dan konut kooperatiflerine 1989 yılında verilen kredilere ilişkin Başbakandan' sözlü 
soru Önergesi (6/788) 

419. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığına bağlı hayvancılık işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

420. — Antalya Milletvekili Adıil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yılla
rında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yaptırılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

421. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, trafik kazalarının önlene
bilmesi için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin hareket saatlerinde dü
zenleme yapılıp yapılamayacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/792) 

422. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Cudi Dağı çevresinde kaç köy boşal
tıldığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

423. — Bursa Milletvekili ilhan Aşkın'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Taşo
cağı ve Asfalt Şantiyesinin nakli için alman karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) (1) 

424. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, T.R.T. Kurumunun 1988 yılında za
rar etmesinin nedenine ve sorumluları hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/874) (1) 

' 425. — Baılikesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan 
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/875) (1) 
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426. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının mer
divenleri ile merdiven korkulukları için yapılan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/876) (1) 

427. —. Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türkiye Diyanet Vakfının 1983 -
1985 yıllarına ait vergi borcuna ve bu Kurumca 1986 yılında vergi kaçakçılığı yapıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) (1) 

428. —• Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Horzum'un, bazı milletvekilleri tarafından 
korunduğu iddiasına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/878) (1) 

429. — îzmir Milletvekili Akın Gönenin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuna bağlı huzurevlerinin ücretlerine yapıldığı iddia edilen zamma ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/879) (1) 

430. — îzmir 'Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan İran vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) (1) 

431. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan Irak vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) (1) 

432. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1983 - 1984 öğretim yılından bu 
yana üniversite, yüksekokul ve yurtlarla ilişiği kesilen veya kaydı silinen öğrencilere 
ilişkin iBaşbaikandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) 

433. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Missuri Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesince ülkemizle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/886) (1) 

434. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Millî Savunma Bakanlığınca 12 Ey
lül 1980 tarihinden sonra açılan ihalelere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/887) (1) 

435. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, «Başkanlık» veya «Şube Müdürlülü-
ğü» görevi yapan lise mezunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/817) 

436. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kamu iktisadî teşebbüslerinde yö
netim kurulu üyeliği veya danışmanlık görevi verilen eski milletvekillerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru Önergesi (6/818) 

437. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, eski belediye başkanlarından ve 
belediye başkam adayı olup da seçilemeyenlerden kaç kişiye kamu iktisadî teşebbüs
lerinde veya diğer devlet kuruluşlarında görev verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/819) 

438. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum - İspir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

439. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'm, Antalya İlinde ne zaman olimpik 
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 



- 42 -

440. — İsparta Milletvekili İbrahim GürdaFın, basında yer alan «bazı üst düzey 
bürokratlarının görevden alınması için kara listeye alındığına» dair haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

441. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, 1983 yılından bu yana Türk Si
lahlı Kuvvetleriyle ilişiği kesilen subay ve astsubayların yargılanıp yargılanmadıklarına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 

442. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasî Şubesince gözaltına alındığı 

\ iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

443. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanlığı 
Makamının tarafsızlığına gölge düşürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/889) (1) 

444. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri İli Çukurca İlçesinde ko
ruculuk kabul etmeyen köylülerin bulunduğu köylerin etrafının mayınla döşendiği id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

445. —- Ankara Milletvekili Tevfi'k Koçak'ın, istanbul'daki bir diş doktorunun mu
ayenehanesinin polislerce basıldığı ve telefonunun dinlendiği iddialarına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/908) (1) 

446. — istanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Başbakanlıkça Devlet Plan
lama Teşkilatından alındığı iddia edilen hayali ihracat dosyaları için dava açılıp açıl
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

447. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, «Eğitim - iş Kolu Kamu Gö
revlileri Sendikası» nın kuruluş başvurusuyla ilgili dilekçenin Ankara Valiliğince ka
bul edilmediği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

448. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Devlet ihale Kanununun 44 üncü 
maddesi uyarınca verilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/892) (1) 

449. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, konut edindirme fonu için toplanan 
paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

450. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan işlemlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

451. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırrıak ili Beytüşşebap İlçesi Dön
mezler Köyünden iki vatandaşın Boğazveren Köyü korucuları tarafından gözaltına 
alındığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

452. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sımak İli Beytüşşebap ilçesine bağ
lı Dönmezler, Kovankaya ve Yassıtaş köylerindeki vatandaşlardan köylerini boşalt
malarının istendiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 
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453. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Cumhurbaşkanlığının 1990 malî 
yılı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

454. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Mardin İli Dargeçit İlçesinde 30.5,1990 
- 1.6.1990 tarihinde, meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/896) (1) 

455. — Gaziantep Milletvekili Abdulkad'ir Ateş'in, Bayan Özal'ın Japonya ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/909) (1) 

456. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, küçük esnaf ve çiftçilerin vergi 
cezalarının affedilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/910) (1) 

457. — Bingöl Milletvekili tllhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birine işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri /Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/911) (1) , 

458. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Beytüşşebap İlçesi Oymakaya Kö
yü civarında 1990 yılı Nisan ayında meydana gelen olaya ve olayla ilgili olarak ileri 
sürülen iddialara, ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

459. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, üniversitelerin içinde bulunduğu du
rumun düzeltilmesi için ne gibi çalışmalar planlandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/851) 

460. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, 'Bağ - Kur emeklilerinin yaşam 
standardının yükseltilmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

461. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara İli'Şereflikoçhisar İlçesinde 
görevli jandarma bölük komutanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/914) (1) 

462. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, geçmiş yıllarda tatile gönderilen 
öğrencilerin sayısına ve öğrencilere «gençlik tatil kredisi» verilip verilmeyeceğine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

• 463. — Kütahya Milletvekili Mehmet, Korkmaz'ın, Etibank - Kütahya 100 üncü 
Yıl Gümüş Üretim Tesislerinin yıllık üretim miktarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/918) (1) 

464. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, silah taşıma ruhsatı verilen il 
genel meclisi üyelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü'soru önergesi (6/919) (1) 

465. — Ankara Milletvekili Erol Ağagii'in, karayoluyla hacca gitmeleri yasakla
nan vatandaşların mağdur edildiği iddiasına ve bunlardan alınan paralara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/852) 



— 44 — 

466. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, T. C. Ziraat Bankasınca hayvan
cılık̂  kredilerine uygulanan faiz oranına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/925) (1) 

467. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, 1990 yılı -hac döneminde baş
vuruda bulunan ve hacca gidebilen vatandaşların sayışına ve hacı adaylarından alınan 
ücretlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

468. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Fırat Üniversitesinde çalıştırılan ge
çici işçilere sözleşmeye bağlı haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/927) (1) 

. 469. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Karaman İli Ermenek ilçesinde 
Türkiye Emlak Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/929) (1) 

470. — Kars Milletvekili Mahmut Alıhak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

47İ. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının araç ve tıbbî malzeme sorununa ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

472. ^ - Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/856) 

473. — Zonguldak Milletvekili Güneş ıMüftüoğlu'nun, Amasra İlçesi adlî teşkila
tının ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından Sözlü soru önergesi (6/857) 

474. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesine bağlı olan ve orman içinde bulunan bazı köylerin «Orman dışı köy» olarak 
belirlendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/858) 

475. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Çevrimli Köyünde meydana gelen 
olayla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

476. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, otomobil ithalinin neden olacağı 
sorunlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

477. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, bakanlıkların ve kamu iktisadî teşeb
büslerinin sosyal eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanabilme koşullarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

478. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir Devlet Bakanının gümrüksüz ola
rak yurda kaçak mal soktuğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/934) (1) 

479. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı üst düzey bürokratların «Rabi-
tat-ül Alem-il İslam Teşkilatı» tarafından hacca davet edildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/935) (1) 
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480. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Ankara Sigortanın Etibank tarafın
dan satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

481. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Muğla ili Milas İlçesi, Gümrük 
Kasabası Dalyan bölgesinde yapılması düşünülen havaalanına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/937) (1) 

482. — Ankara Milletvekili IBeşer Baydar'ın, Denizcilik Bankasınca, gemi alımı 
için kimlere ne miktar kredi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/938) (1) 

483. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 1990 yılı hacı adaylarının kar
şılaştıkları bazı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) (1) 

484. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, vatandaşlıktan çıkartılan bazı 
eski vatandaşlara farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/941) (1) 

485. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Sağlık Bakanığı ile Sosyal Sigortalar 
Kurumu dışındaki sağlık tesislerinde çalışan sağlık personelinin ek ödemeden yarar-
landırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

486. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Eruh İlçesi Bingöl Köyünden bir 
vatandaşın ikibuçuk ay gözaltında bulundurulduğu ve konutunun güvenlik mensup
larınca yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) (1) 

487. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resince Ankara Mesnevi Sokakta yaptırılan lojmanların tefriş ve tahsisine ve idarece 
bazı usulsüz işlemler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/943) (1) 

488. — Konya Milletvekilli Vefa Tanır'ın, Başbakanın iskenderun ve Ikizce'ye 
yaptığı seçim gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 

489. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, askerî helikopterlerin hangi hallerde 
kimin emri ile kullanıldığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/861) 

490. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Silopi ilçesi Derebaşı Köyünden zo
runlu olarak ilçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862) 

491. — İçel Milletvekili 'M. îstemihan Talay'ın, MİT'in Ankara Teşkilatında gö
revli sivil kökenli elemanların Doğu ve Güneydoğudaki illere sürüldüğü iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) (1) 

492. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi 
Liderinin bölücülük yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 
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493. —. Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1990 yılı hac döneminde Suudi 
Arabistan'da meydana gelen olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili ola
rak tazminat talebinde bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/864) 

494. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Van İli Başkale İlçesi Yukarı Dik
men Köyünde 1.6.1990 tarihinde meydana, geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) (1) 

'495. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'ıın, Hacıbektaş Veli Müzesi girişinin 
sol tarafında bulunan mezarların külliye içerisinde başka yere nakledildiği iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) (1) 

496. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1990 yılı Haziran ayında Tunceli İli 
Ovacık İlçesi Çayüstü Köyünde ve 1.8.1990 tarihinde Mardin İli Kızıltepe ilçesi Ay
dın Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/947) (1) 

497. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, petrol ürünlerinin kullanımında tasarrufa 
gidilmesi için açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/865)( 

498. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan tahıl bedeli olarak çiftçilere verilen çeklerin karşılıksız çıktığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/948) (1) 

499. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A. O. ile 
ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/949) (1) 

500. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Sarıgöl İlçesinin güneyin
deki kuşatma kanalının doldurulmasının neden olduğu sorunlara ve Ömerli Deresinin 
ıslahına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) (1) 

501. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut İdaresince İzmit - Yahya 
Kaptan'da yaptırılmakta olan konut inşaatlarının hangi firmalara ne kadar bedelle 
ihale edildiğine ve firmalara yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/951) (1) 

502. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Toprak Mahsulleri Ofisince Trak
ya yöresinde 22.7,1990 tarihinden bu yana çiftçilerden satın alınan tahılların bedelle-' 
rinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/952) (1) 

503. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli Uludere İlçesi Ballı 
Köyünden bazı vatandaşların keyfî olarak gözaltına alındığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) (1) 

504. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince Macar 
İkarus Firmasından satın alınacak körüklü otobüsler için Ziraat Bankasınca teminat 
mektubu verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) (1) 
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505. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak Hine bağlı Dereler ve 
Taraklı köylerinde meydana geldiği' iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

506. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlete ait makam otolarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) (1) 

507. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlet yetkililerinin son altı ayda 
yaptıkları yurt dışı gezilerinin maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/962)0) 

508. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, il genel meclisi üyelerine silah ruhsatı 
verilmesinde farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/870) 

509. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, körfez* krizi nedeniyle ülke
mizin uğradığı ekonomik kayıplara ve bu kayıpların telafisi için hangi ülkelerce ne 
gibi taahhütlerde bulunulduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/964) (1) 

510. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Etibank Mazıdağı Fosfat İşletme te
sislerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

511. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A.O. Genel 
Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

512. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Yalova - Gökçedere Köyünde şeriat çağ
rısı yaptığı iddia edilen bir kişi hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/968) (1) 

513. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Ardahan - Şavşat karayolunun ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân, Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/970) (1) 

514. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Zara-Suşehri Geminderesi yolu
nun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/971) (1) 

515. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Nusaybin'in Kuru Köyünde 26 -
29.8.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başjbakandan sözlü 
soru önergesi (6/977) (1) . 

516. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, ülkemizde faaliyet gösteren sermaye 
şirketlerinden hangilerine kamu adına sermaye ortağı olunduğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/978) (1) 

517. —• Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Göksün - Andırın ve 
Andırın - Kahramanmaraş yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/882) 

518. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Menderes Deltasına ve bölgede 
uygulanacak olan «Sulak alanların ve bataklıkların kurutulması projesi»ne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/981) (1) 
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519. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, beslenme bozukluklarının önlenmesi 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve hekimi bulunmayan sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

520. — tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir'in kurtuluş törenleri nede
niyle Atatürk Anıtı'na çelenk koymak isteyen Türkiye Birleşik Komünist Partisi yöne
ticilerine izin verilmediği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/884) 

521. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli Uludere ilçesindeki yok
sul vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yardım yapılmadığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

.522. — Kocaeli Milletvekili Ömer lurkçakaTm, Çevre Kirliliğini önleme Fonun
dan illere ayrılan tahsisatlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) (1) 

523. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak ili merkezinde oturan va
tandaşlara ait meyve ve kavak ağaçlarının güvenlik güçlerince kesildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

524. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ilinin çevre sorunlarıyla 
ilgili olarak yabancı bir firmaya tanzim ettirilen rapora ve bu rapor gereğince alınan 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) (1) 

525. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Yuvacık (Kirazdere) Barajına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) (1) 

526. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, istanbul - Adapazarı ve izmit - Ya
lova karayolları üzerindeki bazı yerleşim yerlerine üst geçit yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) (1) 

527. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Çankırı ili İlgaz İlçesi Saraycık 
Köyünde 15.7.1987 tarihinde meydana gelen yangından zarar gören vatandaşlara ne 
gibi yardımlar yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/897) 

528. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, Kalecik Barajı Düziçi ve Os
maniye sulama şebekelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1005) (1) 

529. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, soğuk demircilik meslek dalı için 
yazar kasa kullanma mecburiyetinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Balkanından «özlü soru önergesi (6/898) 

530. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ıh, Afyon ili Bayat ilçesi Imrallı Köyü 
Sağlık Ocağının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/899) 
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531. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Çay - Dinar karayoluna ve Afyon İli 
Emirdağ İlçesine bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

532. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Tatarlı Kasabasında daha 
önce kapatılan jandarma karakolunun yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri 
Bakanından fözlü soru önergesi (6/902) 

533. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İlinin ne zaman doğal 
gaza kavuşturulacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) 

534. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Beşkarış ve Akçaköy barajları
nın yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

535. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Çevre Müsteşarlığınca belediye
lere verilen çöp araçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) (1) 

536. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde kapalı bulunan 
okul sayısına ve öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/904) 

537. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin'de nakliyat işiyle uğraşan 
şoför ve nakliyecilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

538. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Bingöl İli Sıtma Savaş Kurumunda 
görevli bir sağlık memurunun emekliye ayrılış nedenine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/907) 

539. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Aşağı Sakarya Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

540. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magic Box'ın yayınına nasıl ve 
niçin izin verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergssi (6/1014) (1) 

541. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İlindeki Gökçeören batak
lığının kurutulması ve Çark Deresinin ıslahı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

542. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

543. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magic Box Şirketine Türkiye Kal
kınma Bankasınca kredi verilip verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/923) 

544. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Merkezine bağlı ör-
dekli Köyündeki vatandaşlara ait ot yığınları ile ahırların güvenlik güçlerince yakıldı
ğı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) (1) 

(95 inci Birleşim) 
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545. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Polly Peck Şirketine Hükümetimiz
ce teminat mektubu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1018) (1) 

546. — tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Çevre Kanununun uygulanmasıy
la ilgili olarak çıkarılması gereken yönetmeliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1019) (1) 

547. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 1991 yılı Yunus Emre tanıtım 
ve kutlamaları için ne gibi hazırlıklar yapıldığına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/924) 

548. — Çorum Milletvekili Rıza Üıman'ın, Çorum çevre yolu için ayrılan ödenek 
miktarına ve «Kırkdılim» geçidi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1021) (1) 

549. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hizan - Kayadeler Köyünde 
28.9.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1036) (1) 

550. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'm, çiftçilerden alınan sulama suyu üc
retlerine ve Mersin'in İğdır Köyünün sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1022) (1) 

551. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, 3320 numaralı Kanunun uygulama
sına ve sertifikalı arsa satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

552. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun Ba
kanlık görevine atanmasından bu yana meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1025) (1) 

553. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi
nin satın alacağı otobüsler için teminat mektubu verilmesi konusunda T. C. Ziraat 
Bankasına yaptığı başvuruya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) (1) 

554. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antbirlik Yönetim Kurulunun feshe
dilmesinin nedenine ve bu kuruluşun borçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/953) 

555. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Eskişehir özel Tip Cezaevinin konu
muna ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

556. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, işkence nedeniyle polisler aleyhine 
açılan bir davaya bakan yargıçların tehdit edildikleri iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/955) 

557. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra hangi be
lediyelere ne miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 



— 51 — 

558. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, televizyonda yayınlanan «32 nci 
Gün» programına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

559. — Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, yabancı dil eğitimi yaptırmak ama
cıyla 26.3.1989 tarihinden sonra yurt dışına gönderilen basın mensuplarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) 

560. — Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra proje 
karşılığında hangi belediyelere ne kadar yardım yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

561. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Mahallî idareler Genel Müdürlü
ğünce 26.3.1989 tarihinden sonra proje karşılığında hangi belediyelere ne kadar yar
dım yapıldığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

562. — Hatay Milletvekili Ah Uyar'ın, Bağ - Kur'un eczanelere olan borcu nede
niyle eczanelerin bu Kurum hastalarına ilaç vermedikleri iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1038) (1) 

563. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. 
gezisi sırasında Başkan Bush'la yaptığı görüşmede Kıbrıs konusunun ele alınıp alın
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) (1) 

564. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Yüksekova Esendere - Tülveren 
(Tıloran) Köyünde meydana gelen olayda güvenlik güçlerince ölü ve yaralı olarak ele 
geçirilenlerin terörist olmadıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1040) (1) 

565. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, yurt dışında çalışan yurttaşları
mızın doğan çocuklarına verilebilecek isimlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/982) 

566. — Çorum Milletvekili Rıza Eıman'ın, üniversitelere bağlı hastanalere başvu
ran dar gelirli vatandaşların ücretsiz olarak muayene ve tedavi edilmelerinin düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/983) 

567. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
yapıldığı iddia edilen bilgisayar ihalesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/985) 

568. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfınca gerçekleştirilen kok kömürü ithaline dair ihalenin iptal nedenine 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

569. — Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, Adıyaman il özel idaresince ger
çekleştirilen kum ocağı ihalesine ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) 

570. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Türkiye Taşkömürü Kurumu ile ilgili 
iddiaıara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) (1) 



— S İ 
STİ. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Sümerbank Holding A.Ş.'nin istanbul 

Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetleriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1044) (1) 

572. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Aile Bütünlüğünün Korunması Dairesi eski Başkanına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/988) 

573. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Genel Müdürü için tanzim ve tefriş edildiği iddia edilen makam odalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

574. — Samsun Milletvekili Cemali Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu için gerekli mobilya ve büro eşyasının Devlet Malzeme Ofisinden satın 
alınmamasının nedenine ilişkin Devlet 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/990) 

575. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce açıldığı iddia edilen eşofman ihalesine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/991) 

576. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Emniyet Genel Müdürlüğünce satın alındığı iddia edilen helikopterlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1045) (1) 

577. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Devlet alacaklarına uygulanan faiz ora
nına ve personel alımı için yapılan sınavlarla ilgili suiistimal iddialarına ilişkin- Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) 

578. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Oorum'daki sanayi kuruluşlarınca kir
letilen Derinçay'ın neden olduğu çevre sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/997) 

579. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Susurluk tmam - Hatip Lisesi kız 
öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı törenlerine başörtüsü ile katıldıkları iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) (1) 

580. — îzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, ülkemizde «Kontrgerilla», «Ter-
ritoriyal örgütlenme» veya bunlara benzer örgütler bulunup bulunmadığına ilişkin Baş-
bakaudan sözlü soru önergesi (6/1050) (1) 

581. — îzmir Milletvekili K, Kemal Anadol'un, izmir Büyükşehir Belediyesinin 
otobüs alımlarıyla ilgili kredi isteminin T. C. Ziraat Bankasınca geri çevrildiği iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051) (1) 

582. — îzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Baş-
hukuk Müşavirliğine yapılan atamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1052) (1) 



583. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, YÖK Başkanı ve üniversite rektör
leri ile yardımcılarının son üç yılda görevli olarak gittikleri yurt dışı gezilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) (1) 

584. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Şırnak İline bağlı bazı köylerdeki 
okulların köy evleri ile birlikte yakıldığı iddiasına ve bu köylerdeki öğrenciler ile öğ
retmenlerin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) (1) 

585. — Erzurum Milletvekili ismail K'öse'nin, Yüksek öğretim Kanunu ile Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettikleri iddia edilen öğretim üyeleriyle 
ilgili olarak Vilayetçe takibat yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1003) 

586. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Bayan özal'ın A.B.D. ye Japonya zi
yaretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) (1) 

587. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, işçi ve memurlar ile emeklilerin 
ekonomik sorunlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1060) (1) 

588. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, fon gelirlerine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1061) (1) 

589. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, özel Harp Dairesine bağlı ol
duğu iddia edilen bir örgüte ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) 

590. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, müteahhit firmaya ödeme yapıl
madığı için Şanlıurfa Tünel inşaatının durduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1063) (1) 

591. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Güneydoğu'da görev yapan güvenlik 
görevlilerinden bazılarının psikolojik problemleri nedeniyle suç sayılacak eylemler 
yaptıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1011) 

592. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Köroğlu Caddesinde bulunan 
bir binanın Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresince kiralandığı ve ileride satın alı
nacağı konusunda anlaşmaya varıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1069) (1) 

593. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, CIA Başkanının ülkemize geliş ne
denine ve Köntrgerilla örgütüyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1070) (1) 

594. -^ Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Türkiye'de faaliyette bulunduğu id
dia edilen Köntrgerilla örgütüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1071) (1) 

595. — Kütahya Milletvekili Mehmet Kbrkmaz'ın, Altıntaş - Gediz karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 
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596. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, Aslanapa - Altıntaş yoluna ve 
Kütahya Köy Hizmetleri il Müdürlüğünce 1990 yılında gerçekleştirilen ve 1991 yılın
da gerçekleştirilecek olan asfalt çalışmalarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1013) 

597. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Özel Harp Dairesi ile Kontrgerilla 
Örgütü arasında ilgi" bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1072) (1) 

598. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, 12 Eylül 1980 öncesinde «ordu yöne
time el koymalıdır» talebinde bulunduğu iddia edilen kişilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1073) (1) 

599. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Kontrgerilla örgütünün varlığına ve 
çalışma sahasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

600. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Kontrgerilla örgütünde bulunduğu 
iddia edilen silahlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1) 

601. — îzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, demir - çelik üretimini durdurduğu id
dia edilen Metaş'ın finansman sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1077) (1) 

602. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, olağanüstü hal bölgesinde yaşayan 
vatandaşların maruz kaldıkları iddia edilen uygulamalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1078) (1) 

603. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya'nın bazı yörelerindeki üre
ticilere hububat bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) (1) 

604. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 19.12.1989 tarihinde MlT Müsteşar
lığı tarafından Başbakanlığa gönderildiği iddia edilen yazıya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1080) (1) 

605. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, Bandırma İlçesinde kurulmakta 
olan «Hidrojen Peroksit» fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1081) (1) 

606. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Savunma Sanayi Müsteşarlığının he
likopter üretimi için açtığı iddia edilen ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1028) 

607. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'm, «İlk - San» İlkokulu öğretmenleri Sağ
lık ve Sosyal Yardım Sandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1029) 

608. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum ilinde Merkeze bağlı bazı köy
lerin yol ve elektrik sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1032) 
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609. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Antalya - Kaleiçi Yivli Minare 
Külliyesinin bir halı firmasına kiralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1033) 

610. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, maden işçilerinin greve gitmelerinin 
nedenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) (1) 

611. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, «Kontrgerilla» olarak bilinen özel 
Harp Dairesi mensuplarına Başbakanlık örtülü ödeneğinden ödeme yapılıp yapılma
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1085) (1) 

612. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İli Kağızman İlçesi Akyayla Kö
yüne yapılan operasyon sırasında meydana geldiği iddia edilen bazı olaylara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1086) (1) 

613. — Muğla Milletvekili Musa GökbePin, Muğla İli Milas - Ören yolunun ge
nişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1087) (1) 

614. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Sarıyer Beşiktaş maçının 
TRT'den naklen yaymlanmamasımn nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1088) (1) 

615. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İline bağlı bazı köy
lerin güvenlik nedeniyle boşaltıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1089) (1) 

616. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesine bağlı 
bazı köylerdeki ilkokulların eğitime kapalı tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1090) (1) 

617. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi Yu
karı Tıluran Köyünde çobanlık yapan bir vatandaşın gözaltına alınmasının nedenine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) (1) 

618. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars Süt Fabrikasının özel sektöre 
devredilmesinin nedenlerine ve çalışan işçilerin ücretlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1092) (1) 

619. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
özel Kalem Müdürüne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1093) (1) 

620. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın Lüleburgaz Devlet Hastanesi ihalesine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) (1) 

621. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesinde 
11.12.1990 tarihinde meydana gelen olaylara ve İlçe Jandarma Komutanı hakkındaki 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) (1) 
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622. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, ülkemiz ile Romanya arasında sı
nır ticareti anlaşması bulunup bulunmadığına ve ülkemize gelen Romen turistlerle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) (1) 

623. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jandarma 
Komutanının maiyetindeki bazı görevlilere baskı yaptığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1100) (1) 

624. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesindeki yurt
taşlara baskı yaptığı söylenen Jandarma Komutanı hakkında işlem yapılmadığı iddia
sına L'işkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1101) (1) 

625. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Siirt İli Eruh İlçesine bağlı köylerdeki 
bazı kişilerin gözaltına alınmalarının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1102) (1) 

626. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, ortaokullarda «Çevre Dersi» 
okutulup okutulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1103) (1) 

627. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Tıp Fa
kültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinin ihtiyacı olan cihazlara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 

628. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Dbğan'ın, İdil Kaymakamlığınca psi
kolojik hareket çalışmaları ile ilgili olarak toplantı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) 

629. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Körfez krizi nedeniyle muhtemel 
bir savaş durumuna karşı sivil savunma açısından ne gibi önlemler alındığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1107) (1) 

630. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Dağlıca Bucağı Genişdere Mezrası köylülerine ait konutların yakıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1112) (1) 

631. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, şeker pancarı ürün bedellerinin ne 
zaman ödeneceğine ve şeker zammı nedeniyle üreticilere ek ödeme yapılıp yapılmaya
cağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öergesi (6/1114) (1) 

632. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, İstanbul İli Yeniköy sahil şeri
dinin tahrip edildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) (1) 

633. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Aydın Valisi ve Devlet Has
tanesi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önerges (6/1117) (1) 

634. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, yurt dışında çalışan ve iznini 
kullanmak üzere Türkye'ye gelen bir vatandaşın ölümüyle ilgili olarak ne gibi işlem
ler yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından soru önergesi (6/1118) (1) 
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635. —- İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Ege Bölgesindeki şirketlerden birço
ğunun 1990 yılında iflas etmesinin nedenlerine ve METAŞ'la ilgili iddialara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1119) (1) 

636. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Taşkömürü Kurumunca üretilen 
satılabilir kömür miktarına ve 1989 - 1990 yıllarında gerçekleştirilen taşkömürü ithaline 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) (1) 

637. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, yurt dışında çalışan vatandaşlarımız ta
rafından kurulan spor kulüplerine yardım yapılıp yapılmayacağına ve Afyon İline 
bağlı bazı ilçe ve kasabaların futbol sahası ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1121) (1) 

638. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Futbol Federasyonuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) (1) 

639. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, maden işçilerinin yürüyüşlerini görün
tülemek üzere basın mensupları için kiralanan helikopterin pilotlarının gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) (1) 

640. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Muğla İli Milas İlçesi Emniyet Müdü
rü hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) (1) 

641. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Cumhurbaşkanının 3628 sayılı Ya
saya göre mal beyanında bulunup bulunmadığına ve bir inşaat şirketinin 1984 yılın
dan bugüne kadar Devletten aldığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1125) (1) 

642. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Muğla İH Bodrum İlçesi Turgutreis 
Kasabası Jandarma Karakol Komutanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1126) (1) 

643. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz'e atılan zehirli varil
lerle ilgili iddialara ve çevre koruması mevzuatına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1127) (1) 

644. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yılmaz Güney'e ait filmlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1130) (1) 

645. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, pancar üreticilerine söküm avansı 
ve ürün bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1131) (1) 

646. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1988 yılında ve daha öncesinde ülke
miz üzerinden Irak'a silah geçişine göz yumulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1136) (1) 

647. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, Körfez krizi nedeniyle hangi 
ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan ne kadar kredi, hibe ve petrol desteği sağlan
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1133) (1) 
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648. — Zonguldak Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, Zonguldak Teşebbüs Ajan
sı A.Ş.'ne amaçlarını gerçekleştirmek üzere tahsis edilen paranın serbest bırakılmama-
sının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134) (1) 

649. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, Körfez krizinin 1991 yılı makro eko
nomik dengeleri ve altıncı beş yıllık kalkınma planı hedefleri üzerindeki etkilerine iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 

650. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 1990 yılının ilk yarısında ithalat rejimi 
kararına aykırı olarak eski tekstil makineleri ithal edildiği iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) 

651. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, ülkemize yönelik muhtemel bir fü
ze saldırısında ilk hedef olabilecek yerleşim yerlerindeki vatandaşların korunması için 
alınan önlemlerin yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1135) (1) 

652. — Tekirdağ Milletvekili Güneş. Gürsel'in, 1971 RAMSAR Sözleşmesinin 
Türkiye tarafından imzalanmamasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1137) (1) 

653. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, gaz maskesi dağıtımındaki kriterlere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1138) (1) 

654. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in,( Atatürk Barajı inşaat ve su toplama 
alanları için yapılan kamulaştırma işlemlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1139) (1) 

655. — Çorum Milletvekili Rıza IlımanUn, körfez savaşı nedeniyle ülkemize ya
pıldığı iddia edilen dış kaynaklı yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1095) 

656. — Çorum Milletvekili Rıza Ikman'ın, bazı milletvekillerinin TRT"yi ziyare
tinin siyasî bir görünüme sokulduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1096) 

657. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, valiler ile ANAP'lı belediye başkan
ları hakkında Memurin Muhakematı Kanunu uyarınca istenip de izin verilmeyen so
ruşturma taleplerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) (1) 

658. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Adana İli Seyhan İlçesi İmam Ha
tip Lisesindeki bir öğretmenin çekmiş olduğu telgraf nedeniyle cezalandırıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1097) 

659. — Tokat Milletvekili Kenan Süzer'in, TRT'nin, körfez savaşıyla ilgili naklen 
yayınına ve CNN Televizyonu ile anlaşması bulunup bulunmadığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1104) 

660. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın, 19.1.1991 tarihinde gözaltına alınan 
bir vatandaşın işkence ile öldürüldüğü iddiasma ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1105) 
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661'. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Antalya Havaalanının ihtiyaca ce
vap vermediği iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1110) 

662. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, ANT-BIRLIK'çe 1990 yılında ger
çekleştirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1111) 

663. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Saşmaz'm, «Basından özetler» isimli te
levizyon programında günlük bir gazeteye sansür uygulandığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

664. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Eruh - Nivila (Çizmeli) Köyü 
halkına köy korucuları tarafından işkence ve eziyet edildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) 

665. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Adana Çimento Sanayii A.Ş.'nin 
satışa çıkarılan hisse senetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1129) 

666. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Ankara Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alınan üç vatandaşın işkence gördükleri ve onbeş günden fazla gözal
tında tutuldukları iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/1132) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 7. 11 . 1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkın
da 390 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/637) (S. Sayısı : 535) (Dağıtma tarihi : 15.3.1991) 

2. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/591) (S. Sayısı : 507 ve 507'ye 1 inci Ek) (Da
ğıtma tarihleri : 18.1.1991, 7.2.1991) 

3. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

X 4. — Adana Milletvekili Ahmet Akgün Albayrak ve 3 Arkadaşının, 30.4.1985 
Gün ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerin Kuruluşu Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/459) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tarihi : 25.1.1991) 

X 5. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malı Yardım Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 



— 60 — 

6. — 8.1.1985 Tarihli ve 3143 Sayılı Kanunun Bir (Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Drir Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/768) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma tarihi: 12.2.1991) 

7. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun 
313, 314 ve 315 inci Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında Kanun Tek
lifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu ve 12 Arkadaşının 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun Ek 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, İzmir 
Milletvekili Ahmet Ersin'in 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 478 inci Maddesinin 2 nci 
Fıkrası ile 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tek
lifi, Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/757, 2/276, 
2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: 12.2.1991) 

8. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ah Şakir Ergin* 
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi: 28.11.1990) 

9. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Saydı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1990) 

X 10. — 28.7.1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma ta
rihi : 15.2.1991) 

X 11. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet
vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

12. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

13. — Millî Prodüktivite Merkezi Kurulu} Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 



— *1 — 

X 14. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadagının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

X 15. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

16. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu iktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

17. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

18. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

19. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

20. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

21. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

22. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

23. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 
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24. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal

dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

25. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

26. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
mlu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

27. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

X 28. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askeri Eğitim ve Öğretim işbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına tlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 30. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında işbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 449) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

31. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, izin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

32. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

33. — izmir Milletvekili Erdal inönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye intikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

34, — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek-
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lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı: 468) (Dağıtma tarihi: 24.10.1990) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma ta
rihi : 25.10.1990) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) 
(S. Sayısı: 467) (Dağıtma tarihi: 25.10.1990) 

38. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri komis
yonları raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi: 31.10.1990) 

39. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 40. — Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bu-
luduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi: 5.11.1990) 

41. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi • 8.11.1990) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî İşbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı : 485) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka-
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nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/609) 
(S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 46. — Türkiye Cıımhuriyeti l e Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü vŞahısların Transferine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1990) 

X 47. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı : 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 48. — Milletlerarası Ticarî Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/630) (S. Sayısı : 499) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X49. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/633) (S. Sayısı: : 500) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 50. — Suçluların ladesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol'ün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/680) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 51. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bent ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28.12.1990) 

X 52. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/728) 
(S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

53. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/763) (S. Sayısı : 
506) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

54. — Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve Bağcılığımızın Kalkındırılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma ta
rihi : 7.2.1991) 
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X 55. — Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında 
Doğan Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline İlişkin Kanun Tasarısı ile Hatay 
Milletvekili Öner Miski ve 12 Arkadaşının Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşme
lerden Doğan Çocukların Neseplerinin Düzeltilmesine ve Bu Birleşmelerin Evlilik Ola
rak Tescillerine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/726, 2/307) 
(S. Sayısı : 514) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

56. — Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Devredilmesine İzin Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/787) (S. Sa
yısı : 516) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

57. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım» Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/745) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 14.2.1991) 

58. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 55 Arkadaşının, 1402 
Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Kanuna Bazı Ek Ge
çici Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Yasa Teklifi ve Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununun Üç Maddesinde 
Değişiklik "Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ye Adalet komisyon
ları raporları (1/526, 2/36, 2/38) (S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 20.2.1991) 

59. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 20.5.1990 Tarih ve 3644 Sayılı 130 
İlçe Kurulması Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/385) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1991) 

60. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 26.6.1973 Tarih ve 1774 Sayılı Kim
lik Bildirme Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/437) (S. Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 26.2.1991) 

61. — Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/721) (S. Sa
yısı : 523) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

62. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/764) (S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi: 28.2.1991) 

63. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/759) (S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

64. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/760) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 
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X 65. — Adlî Personel ile Hazine Avukatlarına Yol Gideri ve Tazminat Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/778) (S. Sayısı : 527) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

66. — Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 528) (Dağıtma 
tarihi : 5.3.1991) 

67. — Kars Milletvekili Mahmut Almak ve 9 Arkadaşının, 442 Sayılı Köy Kanu
nunun 74 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

68. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Mer
kezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Aday
ları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci Maddesinin 
2 Numaralı Bendinin (a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Kır
şehir Milletvekili Gökhan Maraş'ın 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 
Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/748, 2/133, 2/491) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma tarihi : 7.3.1991) 

69. — İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt ve 4 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 55 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında İçtüzük 
Değişiklik Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/484) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma 
tarihi : 7.3.1991) 

X 70. — Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/776) (S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 12.3.1991) 

X 71. — Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
Katılmak için Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu 
Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/761) (S. Sayısı : 534) (Dağıtma tarihi : 12.3.1991) 

X 72. — Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/777) (S. Sayısı : 536) (Dağıtma tarihi : 12.3.1991) 
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(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 

(95 inci Birleşim) 


