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I. — GEÇEN TUTUNAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açıldı. 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 

30 Nisan 1991 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 14.25'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldtrtm Avcı 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İstanbul Ordu 

Mustafa Songül Ertuğrul Özdernir 

— - ^ — — # — — — — — 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

26 . 4 . 1991 Cuma 

Rapor 

1. —' Konya Milletvekili Mustafa Dinek ve 4 Arkadaşının, Posta, Telgraf ve Telefon İdare
sinin Biriktirme ve 'Kırdım Sandığı Hakkında 22.12.1941 Tarih ve 4157 Sayılı Kanunun Birinci 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/377) (S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihi : 26.4.1991) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 14.3.1991 tarihinde gözaltına alındığı iddia edi
len bir vatandaşın akıbetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2040) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 25.4.1991) 

2. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Türkiye Vagon sanayii A.Ş/ince imal edil
mesine rağmen bir İtalyan firmasından ray otobüs, alınmasının nedenine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/2041) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.4.1991) 

3. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars tli Tuzluca İlçesine bağlı bazı köylerin 
sulama sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2042) (Başkanlığa geliş tarihi : 
26.4.1991) 

30 , 4 .1991 Salı 

Yazûı Soru Önergeleri 
1. — tzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ödemiş ve çevresindeki üreticilerin elinde ka

lan patates ürününün değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2043) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.4.1991) 
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2. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, halkevleri Keçiören, Çankaya ve Mamak ilçe 
şubelerinin Ankara Valiliğince kapatıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/2044) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.4.1991) 

Genel Görüşme Önergesi 

1. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 12 arkadaşının, Kuzey Irak'tan Türkiye - Irak sını
rına göç eden Irak'Iılarla ilgili olarak alınan ve alınacak olan önlemler konusunda Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/44) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.4.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhattm Araş 

KÂTİP ÜYELER : Ertuğnd özdemlr (Orda), Ali Sami Akkaş (Balıkesir) 

BAŞKAN— Türkiye Büyük Millet Meclisinin 110 uncu Birleşimini açıyorum. 

UI.—YOKLAMA 
BAŞKAN— Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞF KONUŞMALAR 
1. — Amasya Milletvekili Hasan Adnan Tuthın'un, Dışişleri Komisyonu heyetinin İngikn'deki 

temas ve izlenimlerine ilişkin gündem <hft konuşması 
BAŞKAN —'Amasya Milletvekili Sayın Adnan Tutkun, Dışişleri Komisyonlarının İngil

tere'de yapılan toplantıları hakkında, gündem dışı söz istemişlerdir. Kendilerine söz veriyorum. 
Buyurun. " 
HASAN ADNAN TUTKUN (Amasya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 21 - 26 

Nisan tarihleri arasında İngiltere Avam Kamarası Dışişleri Komisyonunun davetlisi olarak Lond
ra'ya giden, başkanlığımda 6 kişiden oluşan (ANAP'tan Mehmet Sağdıç, Sabahattin Araş, Cev
det Akçalı ile SHP'den özer Gürbüz ve DYP'den Baki Durmaz) Dışişleri Komisyonu heyeti
nin temasları ve izlenimleri hakkında bilgi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesi
leyle, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

Ziyaretimizin amacı, iki ülke parlamentolarındaki, dışişleriyle iştigal eden milletvekilleri 
ve komisyonlarımız arasında bilgi alışverişi yapmak ve güncel konular hakkında temaslarda 
bulunmaktı. 

Burada memnuniyetle ifade etmek isterim ki, İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından ha
zırlanan programımız, gerçekten, Türkiye'ye gösterilen samimi ilgi ve sempatiden dolayı, ga
yet yoğun ve üst Jüzey temaslarla dolu geçmiştir. Üçyüzü aşkın büyük firmanın üyesi olduğu, 
Ortadoğu Derneği Başkanı Sir James Craig, Ticaret İlişkileri Müdürü Ken Child ve dernek 
üyesi firmaların temsilcilerinin katıldığı görüşmelerimizde, Türkiye ile ticaret ve yatırım konu
larında karşılaştıkları zorluklan ve bunların çözümleri hakkındaki görüş ve düşünceleri karşı
lıklı olarak tartıştık. 

Uluslararası ilişkiler konusundaki çalışma ve tahlilleriyle dünya çapında ün kazanmış bu
lunan Kraliyet Uluslararası ilişkiler Enstitüsüyle ve yine güvenlik ve savunma konularında uz
manlığıyla ünlü uluslararası Stratejik Etütler Enstitüsü yetkilileriyle karşılıklı görüş teatisinde 
bulunduk. Her iki kuruluşa da, özellikle Irak bunalımı ve hudutlarımızda cereyan eden vahim 
sığınmacılar konusu ile Irak'ta meydana gelecek muhtemel gelişmeler üzerindeki düşünceleri
mizi izah ettik. 
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Bu arada, BBC Türkçe Yayınlan Bolümü radyo programında yaptığımız mülakatta da, 
Körfez krizi ve sonrası Türkiye'nin durumu, sığınmacılar konusu ve Parlamentomuzdaki Dı
şişleri Komisyonunun çalışmaları hakkında görüşlerimizi anlattık. 

Parlamentodaki çalışmalarımıza gelince: Dışişleri Komisyonu Başkam Sir David Howell 
ve komisyon üyeleriyle yaptığımız görüşmelerde de, Irak sınırımızdaki gayri insanî durum, Türk
iye'nin ve Türk Toplumunun bugüne kadar insanî yönden yaptıkları ve Batı âleminden bu ko
nuda beklentilerimiz ile, özellikle, Batı televizyon ve basın organlarında münferit bazı olayla
rın aleyhimizde yayınlanması ve bu konulardaki toplum olarak hassasiyetimiz, üzüntülerimiz 
ve tüm gerçekleri açık şekilde anlatma fırsatını bulduk. Ayna, Türkiye - Avrupa Topluluğu 
ilişkileri ve Türkiye - Batı Avrupa Birliği ilişkileri ile Kıbns konularında da etraflıca ve olumlu 
görüşmelerimiz oldu. 

Milletvekilleri olarak fikir alışverişinde bulunarak, bu tip temasların daha sık yapılması 
gerektiği ve ülkelerimiz arasındaki mevcut iyi diyalogun daha da iyileştirilmesi yönünde gay
rette bulunmamız gerektiği üzerinde mutabakata vardık. Bu cümleden olarak, Avam Kamarası 
Dışişleri Komisyonunu Türkiye'ye davet ettik ve bu davetimiz muhataplarımız tarafından olumlu 
karşılandı. 

Türk - İngiliz Tüm. Partiler Dostluk Grubu Başkanı Sir James Spicer ile, ülkelerimiz par-
lamentolan arasındaki sıkı dostluk ve ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi yönünde fikirleri
mizi beyan ettik. Muhtemelen sonbaharda, Türkiye'deki dostluk grubu üyelerini İngiltere'ye 
davet edeceklerini belirttiler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ziyaretimizin Hükümet kanadı ile olan kısmında, önce, 
dışişlerinde Devlet Bakam Tristan Gard Jones ile ve bilahare Dışişleri Bakanı Sayın Dougtas 
Hurd ile bir saati aşan görüşmelerimiz oldu. Her iki muhatabımız da, Türkiye'nin, Körfez kri-
zindeki tutumu ile Batı nezdinde prestijini artırdığım; NATO ve Avrupa Topluluğu açısından 
taşıdığı hususi önemi bir kez daha vurguladı ve önümüzdeki dönemde de önemli roller üstle
neceğimizin muhakkak olduğu ifade edildi. 

Türkiye - Avrupa Topluluğu ilişkilerinin süratle güçlendirilmesi gerektiği ve Türkiye'nin 
Batı Avrupa Birliğine üyeliği konusunda da İngiltere'nin desteğinin devam edeceği vurgulandı. 
Her iki muhatabımıza da, konularımızla ilgili olarak yapıa ve samimi bir üslupla görüşlerini 
anlatmalanndan dolayı, büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade ettik. 

Ayrıca, Irak sınınndaki mültecilerle ilgili olarak, insanî yönden Türkiye'nin ve Türk Top
lumunun bugüne kadar yaptıklanm izah ettik ve Batıh dostlanmızdan bu konuda bize daha 
çok yardıma olmaları gerektiğini anlattık. Ayrıca, Türkiye - Avrupa Topluluğu ilişkileri ile Batı 
Avrupa Birliğine üyeliğimiz hususunda, bugüne kadar gösterdikleri yakın ilgi ve desteğe teşek
kür ettik ve bu desteğin daha da kuvvetlendirilmesi yönünde beklentilerimizi anlatma fırsatım 
da bulduk. 

Daha sonra, yine, Dışişleri ve üst düzey yöneticilerle yaptığımız görüşmelerde de, özellikle 
Irak sorunu üzerinde samimî görüş alışverişinde bulunduk. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tüm bu temaslarımız .vesilesiyle, değişik parti men
suptan olarak, devletimizin ve milletimizin görüş ve tutumlarım ve tüm bu meselelere ilişkin 
değerlendirmelerimizi biz de, açıkça ve samimi bir şekilde anlatma fırsatını bulduk. Bu noktada 
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memnuniyetle kaydedilmesi gereken husus, tngiliz Hükümet üyeleriyle görüş birliği içinde ol-
duğumuzdur. Parlamenterler ile de birçok konuda aynı görüşleri paylaştığımızı da memnuni
yetle müşahede etmiş oluyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, meslektaşlarımın ve tngiliz Hükümetinin bizlere gös
terdiği yakın alaka ve konukseverliğe huzurlarınızda teşekkür ediyor, Yüce Heyetinize saygılar 
sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

2, —Kahramanamaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, Elbistan ilçesi Karahasanuşağı Kö
yünde ve yurdun muhtelif yerlerinde meydana gelen terör olaylarına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Atilla tmamoğlu, Elbistan İlçesi Karaha
sanuşağı Köyünde 15 Haziran arife günü PKK'nın kurşuna dizdiği kişiler hakkında gündem 
dışı söz istemişlerdir. Bu vesileyle kendilerine söz veriyorum. 

Buyurunuz. (DYP sıralarından alkışlar) 

ATİLLA İMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üye
leri; hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

Son olaylar, ülkenin bölünmezliğine, bütünlüğüne ve bağımsızlığına yönelik cinayet gös
terileri görünümündedir. Devlete bağlı sivil veya resmî görevliler, kitleler halinde katledilmektedir. 

Birinci olay, Ramazan ayı içerisinde, Bingöl'ün Yayladere İlçesinde 13 erimizin pusuya dü
şürülerek şehit edilmesi olayıdır. İkincisi, Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesinin Karahasanu
şağı Köyü minibüsünün taranarak, içindeki 14 kişiden 6'sının öldürülmesi, 5'inin yaralanması 
ve 3'ünün de tesadüfen kurtulması olayıdır. Üçüncüsü ise, hepinizin iki gündür izlediği, dehşet 

. verici Bingöl İli Solhan İlçesi devlet ricalinin kurşuna dizilmesi olayıdır. 

Bendeniz, evvela, söz talebimde belirttiğim gibi, Elbistan llçemdeki Karahasanuşağı köy
lülerinin kurşuna dizilmesi olayını huzurunuza getirmek ve arz etmek istiyorum. 

Bayramın birinci günü, bayram münasebetiyle gözünüzden kaçmış ve gazetelerde okuya-
mamışsınızdır. Arife günü, saat 16.00 sıralarında, Karahasanuşağı Köyü minibüsü, Kantarma 
Köyüne (yani, Karahasanuşağı Köyünün komşusu Kantarma Köyüne) 500 metre mesafede dur
durularak ve şoförü başından vurularak evvela taranmış, şoför, arabasını süremez hale getiril
miş, sonra da içindekiler minibüsten indirilmiştir. Yolcular arasında bir kız çocuğu var ve bu 
kız çocuğunun babası da minibüste bulunuyor. Karahasanuşağı köylüleri oldukları kimlikle
riyle tespit edildikten sonra, hepsi yere yatırılmış ve kurşuna dizilmişlerdir. 6'sı o esnada şehit 
olmuş, 5'i yaralanmış, 2'si tesadüfen kurtulmuş ve kız çocuğu da, olayın dehşetini köylülerine 
anlatsın diye serbest bırakılmıştır. 

Bu arada, gene Karahasanuşağı Köyüne ait bir taksi görünmüş. Anlatılanlara göre, bu 
taksinin görünmesi, katilleri telaşlandırmış ve katiller olay yerini terk etmişlerdir. Sonra, yara
lılar Elbistan Hastanesine nakledilmiş, kız çocuğu da, köyüne gitmiştir. 

Biz, olayın ikinci günü, hastanede yaralıları ziyaret ettik. Yaralıların birisinin durumu çok 
ağırdı; ama, bugün, Allah'a şükür, kurtarılmıştır, kurtulmuştur. 

Bu olay gerçekleştirildikten sonra, "bu size ihtardır" denilmiştir. 
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Tabiî, olayın yapıldığı sırada -Ramazan ayı- oruçlu olup olmadıkları sorulmuş ve "size 
esaslı bir iftar yaptıracağız" denilmiş; ancak, iftar da bayram da yaptırılmamıştır. Türkiye'nin 
çoğu bayram yaptığı halde, biz, kendi bölgemizde, bayram yapma imkânından -bu cinayetten 
ötürü- mahrum bırakıldık. 

15 Nisanda, yukarıda bahsettiğim, hepinizi ürperttiğini sandığım olay meydana geliyor. 
Karahasanuşağı Köylüleri teslim olmadıkları ve tedbir istedikleri halde, devlet istenilen gerekli 
tedbirleri alamadığı için öldürülmüşlerdir. Devlet tedbirsizdir! Devlet olaya - aynen vatandaş 
gibi- seyircidir. Huzursuzluk ve güvensizlik, bütün bölgeyi sarmıştır. 

15 Nisandaki bu olaydan hemen sonra, 22 Nisanda, teröristler yine bir olay tertip etmişler 
ve Ekinözü İlçemize bağlı Alışar Köyünden dönen jandarma ekibine... 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Sayın Başkanım, Hükümeti ikaz ediniz, hatibi din
lemiyorlar. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Hükümet var mı? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 

- NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Hükümet zaten sallanıyor Başkan; gereği yok. 

BAŞKAN — Size söz düşmez efendim, biz gereğini yaparız. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Ama, -sözünüz gereksiz. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Saygılar sunarım. 

ATİLLA tMAMOĞLU (Devamla) — Yine Ekinözü ilçemize bağlı Alişar Köyünden dö
nen jandarma ekibimize mayınlı pusu kurulmuştur; fakat o sırada oradan sürüler halinde ko
yunlar geçtiği için, jandarma ekibimiz, tesadüfen ölümden kurtulmuştur. 

Aradan bir süre geçtikten sonra, Solhan'daki olaylarla beraber, yine Alişar'dan dönen jan
darma ekibine mayınlı pusu kurulmuş ve bık sefer, iki jandarma erimiz yaralanmıştır. 

öyle sanıyorum, aynı kişiler, yani Karahasanuşağı Köyü katliamını gerçekleştirenler -çünkü, 
o çevredekiler, bu katillerin hepsini tanımaktadır- bu sefer de Elbistan'ın eski kasabası olan 
Nurhak ilçemize bağlı Kullar Köyüne girmişler ve altı kişiyi götürmüşler; içlerinden birisinin 
korucu olduğunu tespit ettı/tten sonra beş kişiyi bırakmışlar ve dünkü haberlerde izlediğiniz 
gibi, korucuyu da öldürmüşlerdir. 

Pazarcık'ta ilk olaylar başladığı zaman, yerel yöneticiler bazı önerilerde bulunmuşlardı. 
Bu önerileri bize anlattılar ve bunları makama aktardıklarını da açıkladılar. Bugüne kadar, 
bu tekliflere paralel takviye tekliflerin alındığı ifade edilmiştir; ancak, olaylar büyümeye ve 
tırmanmaya devam etmiş ve durdurulamamıştır. 

Bu durumda, burada, Sayın Hükümetten bazı sorularım olacaktır: 
1. Hükümet olarak, Karahasanuşağı köylülerimiz için başka önlem alamadığınıza göre, 

kendilerini koruyabileceğinize dair güvence verebilir misiniz? Şu anda kendilerinin hiçbir gü
venceleri yoktur. 

2. Kahramanmaraş'ı Olağanüstü Hal Bölgesi mücavir alanı içine almayı düşünüyor mu. 
sunu/.? Kahramanmaraş'ın bu alan içine alınmaması, olayları bizim gibi değerlendirmediğini
zi göslermez mi? Bir sene evvel, helikopterlerle bu mücavir alanlar tespit edilirken, 12 olarak 
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tespit edilen terörist sayısının 200'ü aştığı, yetkililer ve ilgililer tarafından alenen ifade edil
mektedir. 

3. Hükümet, bu olaydan sonra, Karahasanuşağı köylülerinin, tek uğraşları ve geçim kay
nağı olan hayvancılığı, Türkiye'nin en enteresan coğrafi yapısına sahip bu yaylalarda nasıl ya
pacaklarını, yetkililere ve ilgililere incelettirdi mi? 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin asayişiyle ilgili olayların başlangıç tarihini bilenler bu 
arazi yapışım hatırlarlar; Nurhak Dağları, Koç Dağı ve Engizek Dağları çok enteresan bir ya
pıya sahiptir ve şu anda gerillalar ve devlet düşmanları için eğitim alanı olarak kullanılmakta
dır. 'Yetkililerden aldığımız bilgi böyledir. 

Karahasanuşağı ve civarındaki köylerde yaşayan vatandaşlar kıştan yeni çıkmışlardır, hay
vanlarına verecekleri hazır yemleri tükenmiştir. Bu arada, hayvan bakıcıları ve yayınlarının 
bir kısmı öldürülmüştür. Dağlar ve yaylalar, eğitim yapan eylem yapan teröristlerle doludur. 
ölenlerin çocuklarım kimin koruyacağını, ölenlerin çocuklarına kalacak canlı mallara kimin 
sahip olacağını, vatandaş da, ben de merak ediyoruz. 

Sayın Hükümet bugüne kadar yakalanamayan, yazar, profesör, güvenlik görevlisi veya ia
de vatandaşların katillerinden hiç olmazsa birinin yakalanabilmesi için, bütün güvenlik güçle
rini seferber etseydi, bunu deneseydi yakalayabilseydi, hiç yakalamamaktân daha iyi olmaz mıydı? 
Huzurunuza, hiç olmazsa bir katili yakalamış olarak gelmez miydi? (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, Anayasamızın S inci, 17 nci ve 41 inci maddelerini hepiniz 
bilirsiniz; ama, ben, huzurunuzda maddeleri okumadan başlık olarak ifade etmek istiyorum: 

Anayasamızın S inci maddesi, cumhuriyetle» ülkenin bölünmezliğiyle, bütünlüğüyle ve ba-
ğımsızlığıyla ilgilidir. 

17 nci maddesi, insanların niteliklerinden doğan hayat hakkı ile ilgilidir. 
41 inci maddesi de, aile, ailenin huzuru, çocuklar ve çocukların haklarının korunmasıyla 

ilgilidir. Bugün, Türkiye'de -hangi kesimden, nereden olursa olsun- hele son olaylardan sonra, 
bu hakların korunabildiğini iddia edecek bir hükümet üyesi veya bir başka yetkili, içinizden 
bir arkadaş var mıdır, merak ediyorum... 

Gazetelerde çok işlenen bir konu var: Bunlar, uluslararası antlaşmalarla güvenceye bağ
lanmış, devletlerin ve şahısların haklarıdır; bunlar, Helsinki Sonuç Belgesinde belirtilmiş hak
lardır. önemli olduğu ve gazetelerde son zamanlarda dile getirildiği için, ben de huzurunuzda 
fazlaca detaya girmeden arz ediyorum: Bu mesele, ülkenin bölünmezliği ve bütünlüğüyle ilgili 
bir meseledir. Bunu, Yüce Meclisin apaçık ortaya koyması ve böylece tartışması gerekmekte
dir. Yüce Meclis tarafından böylece biline; "mızrak çuvala sığmayacaktır." Gecikmenin ülke
mize yararı yoktur. Sınırların çiğnenemezligi, Helsinki Sonuç Belgesinin 3 üncü maddesinde 
yer almış. Yine, aym, taraf devletlerin toprak bütünlüğü taahhüt altına ahnmıştır. Bu konuda 
yapılan mücadelelerin hepsi boştur ve anlamsızdır, gerekçesizdir. Teslim olmaya, demoralize 
olmaya gerek yoktur. (DYP şuralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Paris şartında ise, Helsinki Sonuç Belgesinin 3 üncü, 4 üncü ve teröristlerle ilgili başka 
hükümleri yeniden taahhüt altına alınmıştır. \ani, 34 ülke, taraf devletlerin sınırlarının çiğne-
nemezliğine, değiştirilmezliğinei devletlerin toprak bütünlüğüne büyük önem vermişler, Hel
sinki Antlaşmasına atıflar yaparak o antlaşmaya sadık kalacaklarım perçinlemişlerdir. 
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Huzurunuzda okumak istemiyorum; Tercüman Gazetesinde, Cumhuriyet Gazetesinde ve son 
olarak da Milliyet Gazetesinde bu konulara ariz amîk değinilmiştir. 

Şimdi, esas konumuza dönüyorum: Katiller, soyguncular, bombacılar, sabotajcılar bulu
namıyor. Türkiye bu duruma düşmüştür, düşürülmüştür. Artık, güvenlik güçleri de kendisini 
koruyamıyor, kendisine yönelik kaynak bilgileri zamanında elde edemiyor; herhangi bir olay
da, bir karakol, diğer bir karakolun yardımına ve çağrısına yetişemiyor. Türkiye'de, yönetim 
boşluğu değil, devlet boşluğu başlamıştır. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Olaylar öyle yayılıyor ki, biri diğerini unutturuyor; olaylar öyle seyrediyor ki, biri diğer 
olayın önemini ve vahametini, bugünkü olayda olduğu gibi, azaltıyor, \ayladere olayını, Kara-
hasanuşağı olayı, Karahasanuşağı olayını da Solhan olayı bastırmıştır. Hükümet, "katillerin 
yakalanmasına çalışılmaktadır", "geniş güvenlik tedbirleri alınmıştır", "olaya el konulmuş
tur, failler en kısa sürede yakalanacaktır", "operasyonlar çok yönlü sürdürülmektedir", "ül
kemizin huzurunu bozmaya hiçbir terör odağının gücü yetmeyecektir" gibi, bilinen, mükerrer 
beyanlarda bulunmaktadır. 

Üzerinde durduğumuz bu ürpertici olaylar da, yukaridakine benzer beyanlarla unutturu-
lacaktır; bir gün gelecek, bu olayları da, bundan evvelkiler gibi, unutacağız. 

Hükümet, hiç olmazsa, her olaydan sonra "bulunacak" dediği katillerin bulunamayaca
ğını, artık, bugün, burada itiraf etmelidir. 

Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı, tnsan Hakları Evrensel 
Bildirisi ve diğer belgelerde özenle belirtilen ve korunan yaşama hakkı, "bırakınız öldürsünler, 
bırakınız ölsünler" vurdumduymazlığına terk edilemez, terk edilmemelidir. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

Başta Genel Başkanımız Sayın Demire! olmak üzere, Partimiz sözcülerinin, anlatagddi-
ğim olayların önlenebilmesi için Hükümetinize her türlü desteği verdiğini ben de biliyorum; 
Yüce Meclisin bütün üyeleri de, herkes de bilmektedir. 

Keni önlemler alamıyorsunuz, eski önlemleriniz önleyici değil; tıkanmışsınız... Demokra
side, bu gibi durumlarda istifa gibi, seçim gibi başka çareler de var; düşünecek misiniz?.. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Olaylarda yaşamlarını yitiren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, Yüce Heyetinizi, 
beni dinlediğiniz için, saygılarla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın tmamoğiu. 
İçel Milletvekili Sayın Etem Cankurtaran?.. Yok. 
HASAN NAMAL (Antalya) — Cevap verecek kimse yok mu Sayın Başkan? Bir şey anla

dılar mı acaba?.. 
TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Nerede Hükümet?., tsüfa mı etti? 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
J. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bidiğine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Fah

rettin Kurt un dönüsüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanitğma, Baytndtrhk ve İskân Bakam 
Cengiz Alttnkaya'nm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilifkin Cumhurbaşkanltğı tezkeresi (3/1636) 
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BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
22-26 Nisan 1991 tarihleri arasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan, 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt'un dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına, Bayındırlık ve tskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. —• İran'a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Işın ÇeUbi'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1637) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 25-27 Nisan 1991 tarihleri arasında İran'a gidecek olan 

Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Işın 
Çelebi'nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgileri
nize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. —Zimbabwe ve Federal Almanya'ya gidecek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı Cengiz Altınka
ya'nın dönüşüne kadar, Bayındırlık ve iskân Bakanlığına, Devlet Bakam Hüsamettin Oruç'ün vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1638) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Nisan - 7 Mayıs 1991 tarihleri arasında Zimbabwe ve 

Federal Almanya'ya gidecek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın dönüşüne 
kadar; Bayındırlık ve tskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin Örüç'ün vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 12 arkadaşının, Kuzey Irak'tan Türkiye - Irak sınırına 
göç eden Irak'ltlarla ilgili olarak alınan ve alınacak olan önlemler konusunda genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/44) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Körfez krizi ve sonrasında geliştirilen savaş sona erip, müttefik ülkelerin, Kuveyt'i ve pet
rol kuyulanm Irak işgalinden kurtarmasından sonra, kriz ve savaşın olumsuzluklannı en ağır 
şekilde yaşamış bulunan Türkiye, bu kez yeni bir sorunla karşı kalmıştır. 

.Irak lideri Saddam'ın, ülkesindeki azınlıklara karşı giriştiği soykırım hareketi, bu grupları 
göçe zorlamıştır, özellikle, kuzey Irak'ta yaşayan ve Saddam'ın mezaliminden kurtulmaya ça
lışan Kürtler ve Türkmenler, Türkiye ve Iran sınırına doğru, yüzyılın en büyük ve çileli göç 
hareketini başlatmışlardır. 

Bunun sonucunda, bugün Türkiye - Irak sınırının iki tarafında biriken, Kürt ve Türkmen 
asıllı Irak yurttaşı olan ve çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan yüzbinlerce insan, dağ ba
şında ve çaresizlik içinde, kendilerine uzanacak yardım elini beklemektedir. Ancak, bugüne 
kadarki gelişmeler, insan haklarını dilinden düşürmeyen zengin ülkelerin, soğuk ve yağmur al
tında ve çok güç koşullarda, yaşam mücadelesi veren bu insanlara, yardım etmekte fazla istekli 
olmadıklarını göstermektedir. 

Bir vahşetten kaçan va aynı zamanda, bir kısım yurttaşımızın soydaşı ve akrabası olan 
yüzbinlerce insan, dünyanın gözü önünde, açlık ve salgın hastalıklardan, hayatlarını kaybetme 
tehlikesi ile karşı karşıyadır. 

Dünyanın ilgisizliğine ve duyarsızlığına rağmen, Yüce Meclis, bu insanlık sorununa el koy
malıdır. Bu nedenlerle, Kuzey Irak'ta başlayıp, sınırımıza dayanan büyük göçün, daha fazla 
can kaybına neden olmaması için, alınmış bulunan ve bundan sonra alınması gereken önlem
ler hakkında, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 99 ve 100 üncü maddeleri gereğince, bir genel gö
rüşme açılmasını ve konunun önemine binaen, görüşmelerin ivedilikle yapılmasını arz ederiz. 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Mustafa Timisi 
istanbul 

İbrahim Tez 
Ankara 

irfan Gürpınar 
Kırklareli 

Yüksel Çengel 
İstanbul 
Ali Uyar 

Hatay 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 
Neccar Türkcan 

İzmir 
Eşref Erdem 

Ankara 
Kamer Genç 

Tunceli 
Etem Cankurtaran 

içel 

BAŞKAN — önerge, gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konu
sundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

4. — 7-8 Mayıs 1991 tarihlerinde Bükreş'te düzenlenecek olan Balkan Ülkeleri Parlamentoları 
Dışişleri Komisyonları Temsilcileri Toplantısına konuyla ilgili beş kişilik bir Parlamento heyetinin katd-
mastna ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1639) 
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BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oy
larınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Romanya Parlamento Başkam Alexandru Bırladeanu'dan alınan bir mektupla, 7-8 Mayıs 
1991 tarihlerinde Romanya Parlamentosu Dışişleri Komisyonunca Bükreş'te düzenlenecek olan 
"Balkan Ülkeleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Temsilcileri lbplantısı"na Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden konuyla ilgisi bulunan beş parlamenterimiz davet edilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 9 uncu Maddesi uyannca söz konusu davete icabet edilmesi hususu Genel Kurulun 
tasviplerine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin, "özel Gündemde Ya Alacak İşler" kısmına geçiyoruz: 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Kütahya MükivehU H. Cavit Erdemir ve 22 arkadaştım, yanlış politika ve tatbikatları 

it Bağ - Kur'u flaşa sürüklediği ve işlevim yapamaz hak getirdiği iddiasıyla Çahşma ve Sosyal Güven
lik Bakam İmren Aykut hakkında gensoru açdmasma ufkin önergesi (U/21) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 24.4.1991 tarihli 108 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, 
Kütahya Milletvekili Sayın Cavit Erdemir ve 22 arkadaşının, yanlış politika ve tatbikatları ile 
Bağ-Kur'u iflasa sürüklediği ve işlevini yapamaz hale getirdiği iddiasıyla Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı İmren Aykut hakkında, Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri . 
uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınamayacağı hususunda
ki ön görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Gensoru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın "Devletin niteliklerini" tanımlayan II. Maddasinde devletimiz sosyal bir 

hukuk devleti olarak tarif edilmektedir. 

Ayrıca Anayasamızın "sosyal güvenlik hakkı" başlığını taşıyan 60 tncı maddesinde "Herkes 
sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşki
latı kurar" denmektedir. 

Görülüyor ki, Anayasamızın bu maddesi ile fertlerin ve toplumun sosyal güvenliğini sağ
lamak ve bunun için gerekli olan tedbirleri almak ve teşkilatını kurmak görevi devletimize em
redici bir şekilde verilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bütün vatandaşlarının sosyal güvenliğini sağlayacak sosyal 
bir müesseseyi henüz gerçekleştirebilmiş değildir. Ancak, bütün toplum fertlerini kapsamamakla 
birlikte, geçmiş dönemlerde bazı kesimlerin sosyal güvenliğini sağlamak amacıyla Emekli San
dığı, SSK ve Bağ-Kur gibi sosyal güvenlik kurumlarını ihdas etmiştir. 
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Bu kurumlardan, 2 100 000 üyesi bulunduğu söylenen Bağ-Kur yanlış politikalar sonucu 
bugün bütün Üyelerinin güvenini yitirmiş ve ftdeta iflasın eşiğine gelmiştir. Şimdiki hali ile Bağ-
Kur bir sosyal güvenlik müessesesi olmaktan çıkmış, âdeta bir güvensizlik müessesesi haline 
gelmiştir. 

Nitekim, bu hususu, Bağ-Kur'dan sorumlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam, gerek 
TBMM kürsüsündeki, gerekse basına yansıyan çeşitli beyanları ile kabul etmektedir. 

Sayın Bakan basına yansıyan bir demecinde, "Bağ-Kur'un iflas ettiğini, hastane ve ilaçla
ra yapüan zamlar nedeniyle Bağ-Kur üyelerinin sağlıklarının tehlikeye girdiğini, pahalıiaşan 
sağlık hizmetleri nedeniyle, artık, Bağ-Kur üyelerinin hastanelere kabul edilmeyeceğini ve Bağ-
Kur'un hastanelere ve eczanelere olan borçlarım ödemiyeceğtnt" açık bir dille beyan etmiştir. 

Yine Sayın Bakan, TBMM'de yaptığı bir konuşmada, Bağ-Kur'un sistem olarak kurulu
şunda bazı yanlışların üzerine oturtulduğunu, o gün bugün bu yanlışların büyüyerek devam 
ettiğini, bu yanlışları tamamen ortadan kaldırmasak bile, biç olmazsa azaltmanın gayreti için
de olduklarını ve maaşların yüksek ve tatminkar olmadığım kabul ederek, Bağ-Kur'un sağlık 
sigortası ile ilgili işleyişinden şikâyetlerde bulunmuştur. 

Halbuki, Bağ-Kur kurulduğu günden bu yana, üyelerinin sağlıkla ilgili ihtiyaçlarım karşı
layamaz olduğu bir dönem yaşamamıştır.. 

Bugün Bağ-Kıir'da. sağlık sigortan ismen var olmakla beraber fiilen yoktur. Nitekim, Bağ-
Kur'luyu birçok hastane kabul etmediği gibi, eczaneler de Bağ-Kur'luya ilaç vermemektedir. 

Sekiz senedir devleti yönetenlerin, bugün Bağ-Kur'un içinde bulunduğu durumu, Bağ-Kur 
kurulurken yapılan hatalar sonucu gibi göstermeye haklan yoktur. 

£>evleti yönetenlerin görevi şikâyet değil, tedbir almak ve çare bulmaktır. Bağ-Kur'u bu 
hale getirip duruma çare bulmakla görevli kişilerin, gerçekten, bu durumun aasua çeken kitle
lerle beraber şikâyetle bulunması gülünçtür. 

Sekiz senedir devleti yönelenlerin, yanlış politikaları ve tatbikatları neticesinde, iflasa sü
rükledikleri, işlevlerini yapamaz hale getirdikleri Bağ-Kur'un bugünkü durumu, Bağ-Kur'lular 
için adeta işkence haline gelmiştir. 

Bağ-Kur'un, bugünkü aciz ve müflis durumu hükümetin yanlış ekonomik ve sosyal poli
tikaları sonucu oluşmuştur. 

Bu nedenle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam hakkında Anayasamızın 99, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri gereğince gensoru açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

H. Cavit Erdemir 
Kütahya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Bu önergeye, Sayın Mustafa Çorapcıoğlu da katıldıklarını beyan etmişlerdin 
Genel Kurula arz ediyorum. 

Anayasamızın 99 uncu maddesine göre, önerge sahibine ve gruplardan birer milletvekiline 
söz vereceğiz, önerge sahibinin söz süresi 10 dakika, grupların 20'şer dakikadır ve bilahara 
da Hükümete söz vereceğiz. 

önerge sahiplerinden birinci imza sahibine veya göstereceği diğer bir imza sahibine söz 
vereceğim. Kim görüşecek efendim? 
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GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — tmza sahibi olarak ben söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, birinci imza sahibi, zatıalinizi gösterdiği için, buyurun. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı hakkında verilen gensoru önergesi üzerinde, imza sahipleri adına 
söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Gensoru önergemi üzerindeki görüşlerimize -fazla uzağa gitmeden- Sayın Bakanın bu kür
süden yaptığı konuşmada ileri sürdüğü fikirlerini, düşüncelerini eleştirerek, başlamak istiyorum. 

Sayın Bakan, 2 Nisan 1991 günü bu kürsüden, "Bağ-Kur, sistem olarak, daha kurulurken 
bazı yanlışların üzerine oturtulmuştur ve o gün de, bugün de bu yanlışlar büyüyerek devam 
ettirilmiştir" diyor. Sayın Bakan, 1971'de bütün partilerin işbirliği ile çıkarılan bir yasaya, bir 
sosyal güvenlik sistemine karşı geliyor, "yanlışlıklar yapılmıştır ve bu yanlışlıklar giderek 
büyümüştür" diyor. Bu yanlışlıklar neymiş diye bakıyoruz; Sayın Bakan, "sosyal güvenlikten 
yanlış şeyler bekliyoruz" diyor ve devam ediyor, "sosyal güvenlik sisteminin, insanlara fevka
lade bol maaş verip, rahat rahat geçinilebilecek bir gelir sağlayacağını zannediyoruz; halbuki, 
bu bir sigorta sistemidir, ne kadar prim ödersentz, o kadar emekli maaşı alırsınız" diyor. Sayın 
Bakan devletin sosyal güvenlik kuruluşuyla özel sigorta sistemlerini, özel sigorta şirketlerini 
karıştırıyor; Anayasanın 60 inci maddesini bir kenara itiyor. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar 
Kurumu ve Bağ-Kur, özel sigorta şirketleri midir yoksa, sosyal devletin sosyal güvenlik kuru
luşları mıdır? Sosyal güvenlik anlayışı böyle olunca da, sistemde aksama olması doğaldır. 

Sayın Bakan ilk yanlışlığı bu yaklaşımıyla yapıyor ve devletin sosyal güvenlik politikasını 
bir tarafa atıyor. Sayın Bakan, Sayın özal gibi, zenginden yana. Sayın Bakanın zenginleri pri
mi öder, yüksek maaşı hak eder, ilacı ve hastaneyi de bulur, gerisi onun için mühim değildir. 

Sayın Bakan emekli maaşlarının çok düşük olduğunu kabul ediyor ve "bunun iki sebebi 
vardır; birincisi primlerin çpk düşük olması, ikicisi de primlerin muntazam ödenmemesidir" 
diyor. Sayın Bakana göre; Bağ-Kur'lular çok tembeldir. Yani, esnaf, tüccar, sanatkâr, eczacı, 
noter, serbest çalışan doktor vesaire hepsi tembeldir. Duysalar, Sayın Bakan için ne diyecekler, 
bilemiyorum I.. 

Yine Sayın Bakana göre, Bağ-Kur'lular kabahatlidir; çünkü, düşük basamaklardan prim 
ödüyorlar... Yüksek basamaktan prim ödemeleri için uyarıyormuş; ama, Bağ-Kur'lular bunu 
duymuyorlar mış... 

Değerli arkadaşlarım, esnafın rafları boşalmış, kepenkleri kapanmış, kapılarına vurulmuş; 
nasıl prim ödeyecek? Kaportacı 6 ay çalışacak, 6 ay yatacak veya yedek parçacı parça satacak, 
lastik satacak, bonoyu, çeki tahsil edemeyecek... Bunları sadece biz söylemiyoruz, bunlar ez
bere değil... 

Bakınız, esnaf birlikleri başkanı ne diyor: "Bu büyük kitle şu anda kan ağlıyor. Mal üret
mede, hizmet üretmede büyük sorunlar var. Siftahsız dükkân kapatıyoruz, ürettiklerimizi sa
tamıyoruz, hammade zamları belimizi büküyor ve olumsuz koşullar, çalışma şartlarını ağır bir 
yük haline getiriyor. Son üç ayda, sadece Ankara'da bin esnaf kepenk kapatmak zorunda kal
dı. Hükümetten acil tedbirler ve önemli destek bekliyoruz" diyor. 
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Hükümetten acil destek bekleyen esnaf kuruluşlarının başkanını, maalesef, Sayın Bakan 
duymuyor ve yüksek prim istiyor. Yüksek prim ve devamlı tahsilat olursa, iş yürüyecek... öyle 
olsaydı size ne ihtiyaç vardı diyorum. Marifet, bu işler aksarken sistemi çalıştırmak; emekli 
Bağ-Kur'luya ilacı vermek, eczacıya parayı ödemek, insan haysiyetine yaraşır tarzda ömrünün 
son yıllarında geçinebileceği emekli maaşını vermek. Marifet bu. tş, bunu başarabilmek; yok
sa, ağlamak değil. Kaldı ki, burası da ağlama kürsüsü değil, iş yapma, iş üretme, çare bulma, 
çareyi söyleme kürsüsü. 

Tabiî, feryat edenler çok. Bakınız, Milliyet Gazetesinin 23 Nisan tarihli nüshasında şöyle 
bir başlık var: "Genel Müdürün isyanı; "kapatma noktasına geldik; artık, karar vermeliyiz; 
Bağ-Kur'u kapatacak mıyız, yoksa yaşatacak mıyız? Bu işi sürüncemede bırakarak milyonlar
ca insanın bedduasını almayalım." Acaba bugün de bedduaları almıyorlar mı, düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, balık baştan kokuyor; Sayın Bakan bu şekilde ağladıkça, alt 
kademedeki insanlar da isyan ediyorlar; ancak, bu sayın muhteremlerin görevleri nedir, ne ya
pıyorlar diye de merak etmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, Sayın Bakan çelişki içinde; onun için de, Bağ-Kur'un so
runları çözümlenemez. Bakınız, Sayın Bakan, 

1. "Prim tahsil edemiyorum, 
2. 2 milyon 100 bin sigortalıdan 300-400 bin kişi ancak prim ödüyor. 
3. Primler düşük, tşi düzeltmek üzere primleri yükseltmek için kanun tasarısı hazırlıyo

rum, bunu destekleyiniz" diyor. Şimdi sormalıyız. Düşük primi tahsil edebiliyor mu? Hayır. 
2 trilyon 800 milyar liralık primi tahsil edememiş, hâlâ bu primleri yükseltmekten bahsediyor... 

Sevgili arkadaşlarım, 2 Nisan 1991 tarihinde, Sayın Bakan konuşmasını şöyle sürdürüyor: 
"Sağlık sigortasıyla ilgili olarak da şikâyette bulundular. Bakın, bu şikâyetin on mislini ben 
size yapacağım" diyor. Yani, Sayın Bakan, kendisi burada şikâyette bulunuyor. Kimden şikâ
yet ediyor Sayın Bakan? Konuşmasından arz ediyorum: "Değerli arkadaşlarım, bazı şeyler de
ğil, hemen hemen her şey tabiî; ama, bu özellikle ahlakî kurallara çok bağlıdır, insan ahlakına 
çok bağlıdır. Bir kişiye, Bağ-Kur'luya bir sağlık karnesi veriyoruz, bütün apartmandaki kom
şularına, köyündeki akrabalarına ilaç yazdırıyor. Ayıp değil mitm?" diyor. Değerli arkadaşla
rım, herhalde, cumhuriyet tarihimizde, ilk defa, bir sayın bakan, Türk esnafına, Türk sanat
kârına, eczacısına, tüccarına, noterine, doktoruna, bu kürsüden "ahlaksız" diyebilmektedir. 
(DYP sıralarından alkışlar) Evet, Sayın Bakanın gözünde -bu konuşmaya göre- tüm Bağ-Kur'Iular 
sağlık karnesi kullanımında ayıp ediyorlar, ahlaksızlık ediyorlar. 

Sayın Bakan konuşmasını şöyle sürdürüyor: "Bunun dışında, tabiî söz meclisten dışarı 
diyeceğim; ama, birtakım eczanelerin yaptığı birtakım şeyler var, bunları yakalatıp savcılıklara 
veriyoruz. îlaç fiyatlarının yazılı olduğu kupürler bastırılmıştır ve Bağ-Kur'dan yüz milyonlar
ca liraya varan paralar tahsil edilmiştir ve bundan eczacılar da payını alıyorlar diyor" diyor; 
tüm eczacılar sahtekâr oluyor. Sayın Bakan devam ediyor, fazla doğurganlıktan şikâyet ediyor 
ve Bağ-Kur'luların âdeta özel yaşamına el atıyor. Bakınız, Sayın Bakan konuşmasında ne di
yor: "Bağ-Kur, sağlık sigortasına 25-26 bin lira gibi bir para alıyor. Çeşitli bölgelere bakıyo
ruz; Mesela ben güneye baktım, kaç çocuğun var dedim; 9, karısı ve kendisi ile 11 eder. Ana 

'ile babayı da yazdırmış, 13 kişi. Evet, ayda 25 bin lira para ile 13 kişiye sağlık hizmeti... Yalnız 
13 kişiyle de kalmıyor değerli arkadaşlarım, dediğim gibi, konu komşu, köydeki akrabalar, eş 
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dost, herkese ilaç yazılıyor" Böyle diyor Sayın Bakan ve hem özel hayata müdahale ediyor ve 
hem de sahtekârlık iddiasını, ahlaksızlık iddiasını yineliyor. Evet, Sayın Bakana göre, Bağ-
Kur'lular sahtekârdır, ahlaksızdır, bunlara hizmet etmeye gerek yoktur. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Öyle söyleyen yok. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Beyefendi, burada, zabıtlardan okuyorum. 
Değerli arkadaşlarım, kimsenin Bağ-kur'luları itham etmeye, esnafı, tüccarı, sanatkârı suç

lamaya hakkı yoktur. Hele hele bu işin başında bulunan kişinin hiç hakkı yoktur. Bazı şeyler 
bilinir, bilinir; ama, siyaset gereği söylenmez, devlet adamlığı gereği söylenmez, millete inanç 
ve saygı gereği söylenmez. Üç beş kişinin densizliği olabilir, yapılmıştır; ama, bu yüzden, bir 
büyük toplumu, Türk toplumunun âdeta temeli olan esnafları, sanatkârları, tüccarları, ecza
cıları, noterleri suçlayamazsınız. Size bu hakkı kimse veremez; Parti grubunuz da veremez, Hü
kümetiniz de veremez, hatta ve hatta çok sevdiğiniz istanbul il Başkanı Semra Hanımla eşleri 
Sayın özal da veremez. (DYP sıralarından alkışlar) 

ÜLKÜ GÜNEY (Günüşhane) — Sana yakışmıyor Sayın Müftüoğlu. Onu, söylemiş ol
mak için söylüyorsun. 

M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Ne alakası var?.. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Bence, gensorunun oylanmasına dahi gerek yok

tur; Sayın Bakan, Bağ-Kur'lulardan özür dileyerek derhal istifa etmelidir. 

Evet değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan 17 sayfalık konuşma yapmış; ama, içeriği çok acı 
ve bugüne dek vermek istediği tüm imajlarını yıkan, yerle bir eden ve işi gensoruya kadar gö
türen bir konuşma. Gerçek yüzleri böyle imiş; onu görmek fırsatım bulduk. O nedenle, bu ko
nuşmaya vesile olan değerli arkadaşım Kütahya Milletvekili Sayın Mehmet Korkmaz'a teşek
kür ediyorum; çünkü, bu konuşmayı, 2 Nisan 1991 günü, Sayın Mehmet Korkmaz'ın gündem 
dışı konuşmasına cevap vermek için yaptılar. 

Değerli milletvekilleri, ben bu konuşmaya gerçekten taktım; vurdukça tozuyor. Bakınız, 
Sayın Bakan ne diyor: "Efendim, Bağ-Kur'un bir diğer sorununa daha değinmek istiyorum. 
Bağ-Kur, henüz 18 yaşında bir kuruluştur; bir sosyal güvenlik kuruluşu, sadece 18 yıllık, 580 
bin emeklisi var" diyor ve bu S80 bin emekliye de, âdeta emekli oldukları için karşı. Sayın 
Bakan böyle diyor. "Genç kurum nasıl emekli verir?" diye bu emeklilere karşı çıkıyor; fakat, 
iki değerli parti arkadaşının teklifini dikkatinize sunuyorum değerli arkadaşlarım: Sayın Ab-
dulhalim Araş ve Sayın M. Necat Eldem, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine yeni 
bir teklif getiriyorlar. Bu teklifin gerekçesinde şöyle'deniyor: "Ses ve saz sanatçılarıyla, güzel 
sanat kollarında çalışanlar sigorta kapsamına alınmıştır, kendilerine borçlanma hakkı veril
miştir, bu borçlanma hakkı 1988 tarihinde sona ermiştir." 2 300 tane sanatçıyı kapsayan, yeni 
bir borçlanma hakkı tanıyan bu kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisine geçen hafta 
takdim ettiler. Gerçekten, sundukları bu kanun teklifinden dolayı Abdulhalim Araş ve M. Ne
cat Eldem'i naçizane kutluyorum. 

Sayın Bakanın bu girişimden haberi var mı yok mu bilemiyoruz, teklif grupta tartışıldı 
mı tartışılmadı mı onu da bilemiyoruz; ancak, olay bu. Demek ki, bu tip borçlanmalar, emekli 
olmalar, sosyal devjetin bir gereği. Sayın Araş ve Eldem, gerçekten çok güzel düşünmüşler; 
ancak, unuttukları bir şey var diye düşünüyorum; Sayın Bakan bu işlere karşı. Sayın Bakanın 
bu teklife karşı tutumları ne olur bilemiyoruz; ancak, biz, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, 
sanatçılarımıza sahip çıkıp, bu teklifi destekliyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın 2 Nisan günü olaya yaklaşımı bu. Bütün suç Bağ-
Kur Kanununu çıkaranlarda, borçlanmayı icat edenlerde, prim ödemeyen esnaf, sanatkâr vel
hâsıl tüm Bağ-Kur'lu sigortalılarda. Sayın Bakanın kurum ve sigortalılar için getirdiği öneriler 
ortada. 

Bu arada biz ne yaptık? Değerli arkadaşlarım, Bağ-Kur luların, Genel Başkanımız Sayın 
Süleyman DemirePe, Grubumuza ve şahsen bana ve arkadaşlarıma intikal eden şikâyetlerin
den, Genel Başkanımız Sayın DemirePin sorunu devamlı gündemde tutup, her vesileyle değin
mesinden esinlenerek, sosyal güvenlik kuruluşlarından Bağ-Kur ve SSK'nın içinde bulunduk
ları malî darboğazı aşması için mütavazı bir paket hazırlamıştım; kısaca onu arz etmek istiyo
rum değerli arkadaşlarım. 

Bu pakette, ilk kanun 22 Şubat... 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, şimdi, konumuz gensoru, süreniz de S dakikayı aştı. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — 10 dakika değil mi? 

BAŞKAN — Efendim, sizin teklifinizin yeri değil burası. Burada, "Bakan şu şu konular
da hata etmiştir, istifa etmelidir, çekilmelidir..." şeklindedir konu. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Son cümlem şöyle Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Anladım... Toparlayınız. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — "Sayın Bakanın yaklaşımı böyle, bizim yaklaşımı
mız bu" şeklinde. Bu paketi Sayın Bakana sunduk: bigâne kalındı, onu izah etmeye çalışıyorum. 

BAŞKAN — Sizin yaklaşımınız konu değil efendim, siz istediğiniz şekilde yaklaşabilirsi
niz hadiseye; ama, burada konu, Bakanın hatalarını tespit edip, bu hataları sebebiyle çekilme
sini teklif etmek... Sizin yaklaşımınızın konusu başka bir yer efendim. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Efendim, o işte hatayı ortaya koymak istiyoruz. 
BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla)'— Efendim, 22 Şubat 1991 tarihinde, esnaf ve sanat
kârlar ve diğer bağımsız çalışanların prim borçlarının iki yıllık eşit taksitler halinde ödenmesi
ne dair bir kanun teklifi; arkasından, aynı şekilde SSK'ya borçlu olan işverenlerin prim borçla
rını iki yılda ödemelerine dair -gecikme zam ve faizlerinin affı şartıyla- kanun teklifi; daha 
sonra da -ki, sanıyorum en mühimi de bu- sosyal güvenlik hizmetlerini güçlendirme fonu ku
rulmasına dair bir kanun teklifi... Bu kanun teklifi de SSK ve Bağ-Kur'u kapsar; amaç, içinde 
bulundukları malî darboğazdan kurtarmaktır. Fon kaynakları belirlenmiştir; amaç, Sosyal Gü
venlik Bakanlığının emrinde bir fon kurmaktır ve bu fon, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
denetiminde kullanılacaktır. 22 Şubat, 1 Mart ve 18 Mart tarihli üç ayrı yasa teklifi... 

Bu arada. Sayın Bakanı bendeniz çok aradım değerli arkadaşlarım; ancak, ulaşamadım. 
İstanbul ti Kongresi vardı kendileri oradalardı -siyasî davranışlarıdır, o beni ilgilendirmez- sonra 
Nevşehir seçimleri vardı, Nevşehir'e gittiler, orada, şalvar giydiler, partilerinin propagandala
rını yaptılar. Ancak, şunu belirtmeliyim; Nevşehirliler ve Nevşehirli Bağ-Kur'lular ve özellikle 
nakliyeciler, gereken tarihî cevabı Nevşehir'de partilerine ve kendilerine verdiler, Nevşehirliler, 
en az Malatyalılar kadar akıllı olduklarını ispat ettiler. (DYP sıralarından "Tencereleri başları
na geçirdiler" sesleri, alkışlar) 
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Bu paketi, Sayın Bakana, burada, kuliste takdim ettim değerli arkadaşlarım. Aradan bir-
buçuk ay geçti; en ufak bir yaklaşımlarını göremedik, bulamadık. 

Değerli arkadaşlarım, konu gerçekten önemli, sorun büyük. Bu büyük soruna Sayın Ba
kanın ve bizim yaklaşımımızı ortaya koydum. Biz kendilerine yardımcı olmaya çalıştık; ancak, 
hiçbir yaklaşımda bulunmadılar. Takdir sizindir. 

Son olarak, Bağ-Kur'lular ne diyor, kısaca ona temas etmek istiyorum. 
Konyalı bir Bağ-Kur'lu şu hususu dile getiriyor: "Bağ-Kur'un kuruluşuyla hak ve yüküm

lülükler 1 ve 12 basamakları arasında bölüştürülmüştür. Basamak sayısı 24'e çıkarılınca Bağ-
Kurluların hakları da yüzde 50 azalmıştır. Emekli Sandığında sosyal yardım 435 bin, SSK'da 
290 bin, Bağ-Kur'da 10 675 liradır. İlgililerden adalet istiyoruz" diyor. 

Genel Başkanımıza intikal eden bir mektup da şöyle:'"Köyümüz, ilçemize 60 kilometre 
mesafededir; orman köyüdür. 6 dönüm arazim var, 11 evladım var; biri askerde, kızımın biri 
lisede, biri ortaokulda, diğer küçükler ilkokula gidiyor. Küçük Ramazan Demir'in ayakların
dan ameliyat olması gerekiyor. Bağ-Kur'a borçluyum, icrada dosyam var; eşim de halı doku
ma makinesi almıştı, o da icraya verildi, yiyeceğim kalmadı. Tarlaya soğan dikmek istiyorum, 
göver alamadım. 100 kilo göver 500 bin lira tutuyor. Bankaya başvursam, kefilsiz, ipoteksiz 
para vermezler; zengin de fakire kefil olmaz. Ramazan geldi, evime şeker, aileme ayakkabı ala
madım, çocuklarım aç ve ben de aç ve çıplak kaldım" diyor ve bu vatandaş Sabri Demir, 3 
milyon 234 bin lira ve eşi Meriban Demir 2 milyon 633 bin liralık, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü
nün icra takibine maruz kalıyor. 

Bendenize intikal eden bir mektup da... 

BAŞKAN — Efendim, şimdi mektupları okuma sırası değil. 20 dakika oldu. O zaman, 
Cavit Erdemir yerine zatı âliniz söz isteseydiniz, 20 dakika konuşsaydınız. 

Lütfen toparlayınız efendim. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Bir Bağ-Kur lu da ilaç uygulamasından, eczanelerin ilaç vermemesinden sürekli yakınıyor 

ve şöyle diyor: "Ben 15 sene prim ödedim. İlgililerin, selahiyetli kişilerin beyanatlarını dinliyo
ruz, prim tahsil edemediklerinden bahane serdederler. 15 sene, kanunun öngördüğü şekilde, 
karşılıksız prim ödedim. Bu ödediğimiz parayı bu müesseseye yut diye değil, tut diye verdik. 
Prim ödeyecek kişiler ödesin veya ödemesin, biz hak kazananları ilgilendirmez; prim ödenmi
yor diye mevcut kanun kaldırılsa, hak kazananların da hakları geri elinden alınacak mı? "Güçlü 
Türkiyeyiz derken, bizleri neden bu kadar güçsüz bırakırlar? Bu konuyu Sayın Bakana bildirin" 
diyorlar. Sungurlulu bir vatandaşımız. 

Değerli arkadaşlarım, olay bu. Sungurlulu vatandaş, zaten.. 

BAŞKAN — Efendim, teşekkür edeceğinizi zannetim. 

Şimdi, Sungurlu'dan bir başka vilayete geçeceksiniz, oradan oraya geçeceksiniz... Size, 
10 dakika fazla konuştuğunuzu ifade ettim. Buna saygı, teşekkür edip inmek... Lütfen... 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Başka bir yere geçmeyeceğim, Ankara'dayım 
efendim. 

Bitti efendim, iniyorum Sayın Başkanım. Sizin kanununuzdan bahsettim, onu da inkıta 
olarak kabul edin lütfen. 
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Kurumun durumundan, malî açmazından, Bağ-Kur'un, sigortalıların~üç beşinin yaptık
larından, her ay birçok Bağ-Kur'lunun emekli olmasından, primlerin ödenmediğinden; yöne
ticilerin, hele hele işin başında bulunan siyasilerin şikâyet hakkı yoktur; onların görevi, sistemi 
iyileştirmektir; şikâyet değil. Beceremeyen gider, aranızdan becerebilecek bir arkadaş gelir. Va
tandaşı suçlamakla hiçbir yere varamazsınız. Biz Doğru Yol Partisi olarak size yardımcı olma
dık mı? Olduk, tnkâr edebilir misiniz? Edemezsiniz. Parti Grubunuz yardım etti mi? Hayır. 
Başka partiler öneri getirdi mi? Hayır. Hatta, hatta, sizin arkadaşlarınız karşı olduğunuz borç
lanma konusunda yeni yasa teklifi getirdiler, tşte, mesele burada. Sizin anlayıp da anlamak 
istemediğiniz, bilip de inkâr ettiğiniz olay bu. Sosyal güvenlikten herkes yararlanacak. Sosyal 
Devletin görevi bu. Sosyal Devlette birinci derecede adaletsizlik işsizlikse, ikinci derecede ada
letsizlik sosyal güvenliğin tam olarak sağlanmamasıdır. Kurum batmaz. Devlet ne güne duru
yor? Beş milyara Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği binasına avize alınırken, Cumhurbaş
kanlığına 100 milyar liraya köşkler satın alınırken, Devlet Bağ-Kur'a neden sırt çevirsin? 

Değerli millev tekiller i, biz sorunu ortaya koyduk, çare ürettik çareyi de ortaya koyduk; 
ancak, ilgililer, daha güncel, daha eğlenceli konulardan fırsat bulup bizim önerimize kulak ver
mediler. Ne demişler? "Nush ile uslanmayana etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı 
gensorudur" diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, bu hakkı kötüye kullandınız; ama, bunu... 
YASİN BOZKURT (Kars) — Kesersiniz sözünü. 
BAŞKAN — Zorla mı indirelim? 20 kere söyledik... Ne yapabiliriz? Sopayı aşağıya mı 

atalım? 
YASÎN BOZKURT (Kars) — İçtüzük neyi gerektiriyorsa onu yapın. 
BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına, Cavit Erdemir; buyurun, (DYP sıralarından 

alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA H. CAVİT ERDEMİR (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı hakkında verdiğimiz gensoru münasebe
tiyle Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmeye çalışacağım. Bu vesileyle, Yüce Mecli
sinize en derin saygılarımı sunuyorum. 

Bağ-Kur yasası, ülkemizde çok geniş, önemli bir kesimi ilgilendiren bir yasadır. Bağ-Kur 
yasası, ülkemizde önemli bir sosyal kesim meydana getiren esnaf, sanatkâr ve bağımsız çalı
şanları kapsamaktadır. Bu yasa, memur ve işçilerin ikramiyeleri ile başlarını sokabilecek ve 
satın alabildikleri; bu yasa, emekleriyle geçinenlerin maaşlarından ve kazançlarından artırmak 
suretiyle ev alabildikleri, araba alabildikleri 1980 yılı öncesinde, 1971 tarihinde, memleketimi
ze sayısız eserler veren Adalet Partisi iktidarı tarafından çıkarılmıştır. Bu yasa, Adalet Partisi
nin en güzel eserlerinden birisidir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bu yasanın çıkarıldığı dönem de kapsamına aldığı kesim, bu kesimin genişliği ve büyük 
bir bölümünün yalnız emekleriyle geçindiği göz önüne alındığında, ehemmiyeti, önemi, bir 
kat fazlasıyla, en iyi şekilde anlaşılmaktadır. 

Milyonlarca insanımızı sosyal güvence altına almak, yarınlarına güvenle bakabilmelerini 
temin etmek amacıyla kurulan bu Kurum, aradan yirmi sene gibi kısa bir zaman geçtikten sonra, 
elinden hiçbir şey gelmeyen felçli bir hasta durumuna düşürülmüş, iflas ettirilmiştir. Bağ-Kur, 
bugün, maalesef, ölmek üzere olan bir hastaya benzemektedir. 
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ANAP iktidarlarının ısrarla takip ettikleri yanlış ve çarpık ekonomik politikalar, ülkemi
zin bütün kurumlarını çürüttüğü gibi, maalesef, bu kurumu, Bağ-Kur'u da çürütmüştür. 

Doğru Yol Partisi olarak, başta Sayın Genel Başkanımız Süleyman Demirel olmak üzere, 
her vesileyle ve her zeminde, bugün sigortalılar için çaresizlik, hayal kırıklığı ve öfke kaynağı 
haline gelmiş Bağ-Kur'un sorunlannı, Bağ-Kur'lunun çaresizliğini ve sefaletini, sekiz senedir 
bu sorumluluğu taşıyan ilgililere anlatmaya çalıştık; ama, maalesef, bu mümkün olmadı; Bağ-
Kur'lunun çilesine karşı kulaklar sağırdı, Bağ-Kur'a ve Bağ-Kur'Iuya karşı kulaklar tıkalıydı. 

Doğru Yol Partisi olarak verdiğimiz bu gensoru önergesinin, Bağ-Kur'un içine düşürüldü
ğü bu çıkmazdan kurtarılması için bir vesile olmasını temenni ediyoruz; ama, şu anda o kana
atteyim ki, bilhassa, bu çaresizliğe çözüm bulacak olan İktidar Partisi Grubuna ait sıraların 
boş olması, bizi bu ümitten yoksun bırakmaktadır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bu gensoru önergesiyle hedef aldığımız zihniyet, takip edilen ekonomik ve sosyal politi
kalarla, esnafı, sanatkârı, nakliyeciyi, köylüyü ve tüm emeğiyle geçinenleri bir kenara iten, on
ları kaderleri ve çileleriyle baş başa bırakan siyasî zihniyettir; yani, ANAP İktidarının zihniyetidir. 

Bu gensoru önergemizle, milyonlarca çilekeş Bağ-Kur'lunun feryadını dile getirip, ortaya 
koyuyoruz. Bu gensoru önergemizle, hastane kapılarında bekleyen, hastane kapılarından dö
nen, eczanelerden ilaç alamadan dönen, kendisine "emekli aylığı" diye verilen aylık ile her 
gün ancak ekmek ve zeytin yemeye mahkûm edilen Bağ-Kur'lunun çaresizliğini ortaya koyuyoruz. 

Milyonlarca insanımızın sosyal güvenliğini sağlaması gereken Bağ-Kur, bu kadar büyük 
bir kitleyi ilgilendirmesine rağmen, çok büyük bir sahipsizlik içindedir. Sigortalılarının yaşlı
lık, hastalık ve sakatlıkları halinde sosyal güvenliklerini temin etmek için kurulmuş bulunan 
Bağ-Kur, bugün geldiği bu noktada, bu görevlerinden hiçbirini yapamaz duruma düşürülmüştür. 

Kısaca, bu haliyle, Bağ-Kur'u tanımlamak gerekirse, Bağ-Kur'a "sosyal güvence sağla
mayan sosyal güvenlik kurumu" demek en doğrusu olacaktır. Bağ-Kur'un, yasa kapsamına 
girenler için resen tescil yetkisi bulunmasına rağmen, bugün Bağ-Kur'daki sigortalı, sayısı an
cak iki milyonun üzerindedir ve bunun da ancak dörtte biri primini vermektedir. Kurumun 
üye kaçağı ise çok büyük miktarlardadır. Verilen rakamlara göre, bunun İS milyon civarında 
olduğu söylenmektedir. Üyelikten ve prim ödemekten kaçışın ana sebebi, Bağ-Kur'un sosyal 
güvenlik hizmetlerinin, başta da emekli aylıklarının çok yetersiz kalması, bugünkü yaşam şartları 
karşısında anlamsız ve hatta gülünç olmasıdır. 

Bir tedbir olarak, 1987 yılında göstergeler 24 basamağa çıkartılmıştır. Bu tarihte, basa
mak yükseltme kurallarına göre kendini 12 basamaklı bir sisteme ayarlamış ve yaşları ilerlemiş 
Bağ-Kur'lulara yeniden basamak seçme hakkı tanınmamıştır. Bu durum ise büyük bir haksız
lık, adaletsizlik yaratmış, Bağ-Kur 'da adeta bir mağdurlar ordusu kitlesi türemiştir. 

Bağ-Kur'da emekli aylığından yararlananların çok büyük bir bölümü 6 ncı basamakta kal
mıştır. Sistem 24 basamaklı olmasına rağmen, 15 inci basamağın üzerine çıkan kimse yoktur. 
15 inci basamaktan da sadece 1 kişi emekli aylığı almaktadır. Bağ-Kur luların büyük çoğunlu
ğunun 6 ncı basamaktan aldığı emekli aylığı 173 299 lira gibi çök gülünç bir rakamdır. Bugün, 
Bağ-Kur'da 150 bin lira civarında ortalama emekli aylığı mevzubahistir. 15 inci basamaktan 
emekli aylığı alan 1 kişi olduğu düşünülürse, gerçek en yüksek emekli aylığı, 12 nci basamakta 
262 bin liradır. 
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Bugün, Türkiyemizde, enflasyon, ortadireği, fakir-fukarayı harap etmiştir. Bugün, 4 kişi
lik bir ailenin, yalnız mutfak masrafı 700 bin lira civarındadır. Hal böyle olduğuna göre, en 
yüksek emekli aylığı olan 262 bin liranın ve hele büyük çoğunluğu 6 ncı basamaktan verilen 
173 bin lira emekli aylığının, hayat şartları, geçim şartları karşısında ne kadar manasız ve gü
lünç olduğu açıkça ortadadır. 

1988 yılı başında tespit edilen ve bugüne kadar altı defa zam görmesi gerektiği halde, hep 
aynı bahane ile, nakaratla (para olmadığı, prim ödenmediği baheneleriyle) artırılmayan 10 675 
liranın, Bağ-Kur emeklisine "sosyal yardım zammı" adı altında verilmeye devam edilmesi, Bağ-
Kur emeklisine yapılabilecek en büyük hakarettir. 

Bağ-Kur'un işlemez hale gelen ve Bağ-Kur luyu perişan eden diğer yönü de sağlık hizmet
leridir. Sağlık hizmetlerine geçmeden önce bir noktaya kısaca parmak basmak istiyorum. Ba
kın, 10 675 lira olanak verilen sosyal yardım zammı ne kadar marifetli, Bu sosyal yardım zam
mı ile 1 kilogram zeytin alabilmek için üzerine birkaç bin lira daha ilave etmek durumundası
nız. Bununla alabileceğiniz kömür 30 veya 35 kilogram civarındadır ve bu da bölgelere göre 
değişmektedir. Bununla alabileceğiniz ekmek 15-20 tanedir; bununla yani, bu "sosyal yardım 
zammı' adı altında verilen para ile 1 kilogram peynir dahi alamazsınız. İşte bu iktidarın Bağ-
Kur emeklisine reva gördüğü budur; 10 675 lira gibi bir sosyal yardım zamandır. Yani, bu İkti
dar, bir kilogram zeytin parasını dahi Bağ-Kur emeklisine çok görmektedir. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

Bağ-Kur'da sağlık hizmetlerinin varlığı yokluğu da belli değildir. Bağ-Kur luya gösterme- • 
lik değil, gerçek manada sağlık hizmetlerinin sunulduğunu iddia edebilmek için, hastanın tam 
tedavi görmesi gereklidir. Bu husustaki gerekli bütün hizmetleri; yâni, sağlık hizmetlerini mut
lak surette Bağ-Kur luya vermek lazımdır. 

Bağ-Kur da sağlık hizmetleri çok hafife alınmıştır. Köklü olmayan bir şekilde hizmetin 
sunulmasına ballanılmış, hastane ve eczanelerle yapılan anlaşmalarla bu işin yürütülebileceği. 
sanılmıştır. Bağ-Kur da, ne sağlık hizmetlerinin verilmeye başlanmasından önce ve ne de son
rasında bu hizmetleri yerine getirebilmek için malî kaynak sağlıklı bir şekilde temin edilmemiş 
ve sağlık hizmetlerini yerine getirecek hiçbir yatırım da yapılmamıştır, bugün de yoktur ve ma
alesef İktidarın yetkilileri buna da karşıdırlar. Bunun neticesinde de, Bağ-Kur lular, hastane 
kapılarından dönmek^ eczanelerden ya ilaç alamamak veya varsa, paraları ile almak, ilaç para
larını da Bağ-Kur dan tahsil etmek için aylarca uğraşmak durumunda kalmışlardır. 

Görülmektedir ki, artık Bağ-Kurlu için hiçbir cazip tarafı kalmamıştır. Bağ-Kurluya göre 
prim ödemek, parasını sokağa atmak'gibi görülmektedir. Bağ-Kur üyesinde ve Bağ-Kur kapsa
mına girenlerde, Bağ-Kura olan inanç yıkılmıştır. 

Ateş düştüğü yeri yakar. Benim size arz etmeye çalıştığım ekonomik yardım ve sağlık hiz
metlerini, bu ateşin içinde yanan, çileyi çeken Bağ-Kur'lu, bakın nasıl dile getiriyor: 

, "Niyazi İlknur. Nuh Kuyusu Caddesi No: 325/5. Bağlarbaşı /Üsküdar - İstanbul. 

DYP Grup Başkanvekili Sayın Vefa Tanır Beyefendi, Sayın Hanımefendi İmren Aykut Ba
kanımız, bu aldığımız maaş ile bir öğle çorbası içerse, biz senelerce sabretmiş kişileriz -aynen 
yazdığı gibi okuyorum- yine de sabredelim. Yalnız, Sayın Bakanımız elini vicdanına koysun, 
eğer bunu kabul ederse, biz de ses çıkarmayalım. 
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31.3.1991 tarihinde, maaşım 197 bin lira. Acaba bu para ile ne alınır? Bir çift ayakkabı 
parası bile değil. Bir yıl önce de, aldatmaca, biz Bağ-Kur lulara sağlık cüzdanı verdiler ki, has
tanelerde ve ilaçlarda yardım olunacak... Bu sağlık cüzdanı ile ne hastane ne de eczaneler ka
bul ediyorlar, flaç, ateş pahası. Hastanelere yatıldığında ise milyonlar gitmekte. Biz, 9 uncu 
basamakta olanlar, aldığımız bu 197 bin lira maaşı ilaca mı hastaneye mi verelim? Bunu, Sayın 
Bakandan Meclis olarak sormalısınız." 

Arkadaşlar, burada dikkatinizi çekmek isterim; "Meclis olarak sormalısınız" diyor; yani, 
bu görevi bütün Meclise veriyor. Devam ediyor: 

"iki vasıta değiştirerek maaş almaya gidiyoruz; sanki Üsküdar'da bankalar yokmuş... Zaten, 
maaş almaya giderken, maaş alırken utanıyoruz. 17 kişi adına Niyazi tlknur." 

"Selahattin Kayra. Gazeteci, yazar: 
Bendeniz Bağ-Kur dan 7 nci basamaktan emekliyim. Aldığım aylık 185 548 lira. Bakınız, 

gönderdiğim kupürden de anlaşılacağı üzere, Samsun Devlet Hastanesi dahi, Bağ-Kur dan 800 
milyon lira alacağı olduğu için, peşin ödeme yapmayan Bağ-Kur emeklilerini tedavi etmiyor." 

"Mahmut Aykal. Ziya Gökalp Mahallesi, Suluklu Sokak, No: İl/A Diyarbakır: 
DYP Grup Başkanvekili ve Arkadaşlarına 
Bağ-Kur emeklisi ise, bir odası yok ki kafasını soksun içeri ve 150 bin lira maaşla hangi 

vicdan sahibi bunu kabul eder? Allah bir gün yetkililerden sorar. Biz de yirmi otuz sene çalış
tık, devlete vergi ödedik ve 15 sene prim ödedik ve bizim de kaderimiz 150 bin lira maaşla bağ
landı. Bugünkü hayat şartlarında o parayla nasıl geçinilir, ne yenir? Ancak, Sayın Sosyal Gü
venlik Bakanı tmren Aykut Hanımdan sorulsun." 

Bunlar, bu şekilde, yüzlerce, binlerce uzayıp gidiyor. 
Bir de, Sayın Bakandan başlayarak, Bağ-Kur'un üst düzey yetkililerinin Bağ-Kur'a nasıl 

. baktıklarını kısaca görelim: "Bağ-Kur luya hastane kapıları kapatılıyor." "Sayın Bakan Ay
kut, benim gördüğüm, hastanelerle karşı karşıya geleceğiz; birkaç ay sonra, hastaneler Bağ-
Kur luları almayacak." "tmren Aykut Sağlık Bakanlığının hastane zamlarına ateş püskürdü; 
Bağ-Kur bu masrafı karşılayamaz." Sanki ayrı bir Hükümet... Sağlık Bakanı da aynı kabine
de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da aynı kabinede; ama, orada halledilmeyen iş sanki 
gazete sütunlarında halledilecek. 

ERTEKtN DURUTÜRK (İsparta) — Bir tarafta cahiliye var, bir tarafta Semra Hanım var. 
H. CAVtT ERDEMÎR (Devamla) — Gene, Bağ-Kur'un en üst düzey yetkilileri "Bağ-Kur 

iflasta" diyorlar. Bunları da uzatmak mümkün; ama, Bağ-Kurluların okuduğum mektupları 
ve gazete kupürleri, gerçekleri en açık şekilde ortaya koymaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, toparlayınız. 
H. CAVtT ERDEMtR (Devamla) — Hay hay Sayın Başkanım. 
Bağ-Kur'u işlemez hale getiren ve Bağ-Kur luyu perişan eden diğer bir yön .de sağlık hiz

metleridir diye belirttik ve bunu da en güzel şekilde, bilhassa gelen mektuplardan arz etmeye 
çalıştık. 

Bağ-Kurluların karşılığını alamadıkları, yararlanamadıkları, yerine getirilmeyen hizmet
ler için prim ödeyeceklerini sanmak yanılgının en büyüğüdür. Zaten, emekleriyle binbir sıkıntı 
içinde geçinmeye çalışan bu kesimin karşılıksız para ödeyeceğini düşünmek mümkün değildir. 
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Bugün, Bağ-Kur lu "Bağ-Kur primlerinin yeni bir vergi haline geldiğini, karşılığı olmayan bir 
vergi haline geldiğini, verilip de hiçbir şey alınmayan bir vergi haline geldiğini" söylemektedir. 
Bunlar, bizzat Bağ-Kur luların tanımlamalarıdır. 

Anayasamızda, sosyal güvenliğin sağlanması, emredici bir biçimde, devlete görev olarak 
verilmiştir, işte, Anayasanın devlete -emredici şekilde- verdiği bu görevin ve Anayasanın bu hu
sustaki emirlerinin ANAP tktidannca gözardı edilmesi ve yerine getirilmemesi; Bağ-Kur un, 
görevlerini yapamaz hale getirilmesinin, iflas etmesinin, bu kuruma olan inancın yıkılmasının 
ve bir umut olmaktan çıkarılmasının ana sebebidir. 

OECD ve Avrupa Topluluğuna üye ülkelerde, devletin sosyal güvenlik harcamalarına kat
kısı ortalama yüzde 40 civarındadır, Türkiye'de ise, bu rakam, yüzde S civarındadır, işte, ara
daki uçurum bu şekilde görülmekte ve neden Bağ-Kur un bu hale düştüğü de en açık şekilde 
belirmektedir. 

Bugün, sosyal güvenlik kurumlarına katkıda bulunulmadığı, malî destek verilmediği gibi, 
bu kurumların fonları, ucuz kredi ve iç borçlanma kaynağı olarak da kullanılmaktadır. 

Sosyal güvencenin kişi için bir mana taşıması, kendisine yapılan yardımların yeterli dü
zeyde olmasına, yeni verilen emekli aylıklarının, emeklilerin yoksulluğa düşmeden ve bu aylık
larla hayatlarım sürdürmelerine, hastalık ve sakatlıklarının tam bir şekilde tedavi edilmesine 
bağlıdır. 

Yukarıdan beri ortaya koyduğumuz gibi, ülkemizde Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur 
un ödediği emekli aylıkları çok düşük kalmakta, özellikle Bâğ-Kur'da sosyal güvenlik sembo
lik kalmaktadır; ekonomik güvence vermekten ve sağlamaktan da çok uzak bulunmaktadır. 
Bunun neticesidir ki, Bağ-Kur emeklisi yoksulluk ve hatta sefalet içinde yaşamını sürdürmeye 
çalışmakta, âdeta yaşam savaşı vermektedir. 

Bağ-Kur, kanun koyucu tarafından, fon teşekkül etmeden emekliye ayrılabilmeyi sağlaya
cak şekilde kurulmuştur, işte onun için, diyoruz ki, Sayın Bakan bugün Bağ-Kur'un yanlış bir 
sistemde kurulduğunu iddia ediyor; hayır, Bağ-Kur doğru bir sistemde kurulmuştur. Bağ-Kur'un 
yasası çıkarılırken, kanun koyucunun iradesi, devlet tarafından bu kuruma malî destek sağlan
ması şeklindeydi. iktidar yetkililerinin anlamadıkları budur. Kanun koyucu, bu kurumun ku
ruluşunda iradesini böyle tecelli ettirmiş, tercihini bu şekilde yapmıştır. Anayasamızın, sosyal 
güvenliğin sağlanmasını devlete görev olarak veren emredici hükümleri, sosyal devlet ve sosyal 
adalet anlayışları, tercihin, yani kanun koyucunun belirttiğimiz iradesinin bu şekilde olması
nın başlıca sebebidir. Kanun koyucunun bu yüksek iradesine ve tercihine göre hareket edilme
si, buna uyulması ve Bağ-Kur'a malî destek verilmesi gerekirken, ANAP tktidannca bu yapıl
mamış, ısrarla ve inatla buna yanaşılmamış, Bağ-Kur'un görevlerinin toplanan primlerle yapı
lacağı hususunda ısrar edilmiştir. Bu düşünce ve zihniyet, Anayasaya, sosyal devlet ve sosyal 
adalet mefhumlarına ve kanun koyucunun gerçek iradesine aykırıdır. Bu sebeple, başta Sayın 
Bakan olmak üzere, bütün ilgililer sorumludurlar, icra makamları, icraat yeri, inatlaşma ve 
mazeret üretme yeri değildir, icra makamları, gerçeği görme, anında müdahale etme ve gerekli 
tasarrufları yapma yeridir, çözüm bulma yeridir. Devlet yönetiminde inatlaşmanın ve yanlışta 
ısrar etmenin yeri yoktur. 

, BAŞKAN — Sayın Erdemir, onu da*okursanız, bir 10 dakika daha zaman alır. 
H. CAVtT ERDEMİR (Devamla) — Sayın Başkan, rica ediyorum... Az kaldı... 
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BAŞKAN — Lütfen efendim... Biraz atlayıverin efendim. 
H. CAVİT ERDEMtR (Devamla) — Anayasanın emredici hükümlerine, sosyal devlet ve 

sosyal adalet ve kanun koyucunun gerçek iradesine göre hareket edilerek Bağ-Kur'a malî des
tek sağlanması gerekirken, maalesef, Anavatan tktidarınca bunlar gözardı edilmiş, malî katkı 
ve destek verilmemiş ve bu husustaki inat yıllardan beri sürüp gelmiştir; ama, bu inat, Bağ-
Kur'un iflasını getirmiştir. Bu inat, milyonları, bağımsız çalışan, emeğiyle geçinen milyonları 
sefalete sürüklemiştir. Bu inat, Bağ-Kur emeklisini ancak zeytin-ekmeğe yeten bfr emekli maa
şına mahkûm etmiştir. Bu inat, Bağ-Kur'luya hastanelerde çile çektirmiş, eczane kapılarından 
geri döndürmüştür. Anavatan İktidarlarının politika ve tatbikatları, gerçekten büyük iddiala
ra sahip olarak kurulan ve yirmi yıl zarfında daha da gelişmesi gereken bu Kuruma büyük ve 
onarılmaz yaralar açmıştır. Sadece bu Kurumu yıkmakla da kalmamış, milyonların, fakir-
fukaranın umudunu ve ianancım yıkmıştır. 

Devlet yönetimi, inatlaşma ve mazeret yeri değildir, çözüm bulma yeridir. Meselelere çö
züm bulmakla yükümlü olanların, başta Sayın Bakan olmak üzere, mağdurlarla beraber otu
rup şikâyet etme hakları yoktur. Konuları içinden çıkılmaz hale getirdikten sonra, sanki bun
ların sorumluları başkalarıymış gibi, başkalarıyla birlikte bunları söylemenin, devlet yönetici
liği ciddiyetiyle ilgisi yoktur. Bu itibarla, çözüm bulmak yerine mazeret üretenlerin, konuların 
müsebbibi oldukları halde mağdurlarla beraber şikâyette bulunanların, Bağ-Kur'u bugün içi
ne düştüğü çıkmazdan, çaresizlikten ve iflastan kurtarması mümkün değildir. 

O halde, başta İktidar Partisi Grubu olmak üzere, bugün Meclise düşen görev, bu genso
runun kabulüdür; hatta, bundan da önce, gazete deki beyanlarıyla meseleleri çözmekteki aczi
ni açıkça ifade etmiş bulunan Sayın Bakanın, bu meseleleri çözmekte iddialı kişilere yerini bı
rakıp gitmesidir. 

Bu vesileyle, hepinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Ömer Çiftçi; buyurun. 
SHP GRUBU ADINA ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekili ar

kadaşlarım; şahsım ve Grubum adına hepinize saygılar sunarak konuşmama başlamak istiyorum. 
Gensorunun başlangıcında da belirtildiği gibi, Anayasanın 2 nci maddesinin son cümlesi, 

cumhuriyeti tarif ederken, "...sosyal bir hukuk Devletidir" diyor ve yine Anayasamızın 60 inci 
maddesi, "herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli 
tedbirleri alır ve teşkilatı kurar" demektedir. 

Peki, bu "herkes" kelimesinin içerisinde, sadece bir avuç mutlu azınlık mı vardır, yoksa 
küçük esnaf, zanaatkar, muhtar, ev kadını, çiftçi de var mıdır? Bu "herkes" kelimesinin içeri
sinde bu meslek erbaplarının olup olmadığını burada özellikle sormak istiyorum; bize göre, 
vardır. 

Peki, Anayasanın buyruğuna rağmen, emredici hükmüne rağmen, devlet, hükümet bu ted
birleri almış mıdır? Devletin, Hükümetin bu konu ile ilgili Bakanı bu hususta ne yapmıştır? 
Kocaman bir "hiç" ten başka bir şey göremiyoruz; ama, bir şeyi görüyoruz: Bu kadar somut 
bir şekilde Anayasada yer almasına rağmen, Anayasanın bu maddesinin, gerekli tedbirler alın
madığı, gerekli teşkilâtlar kurulmadığı için ihlal edildiğini görüyoruz. Yani bu Hükümet ve 
bu Hükümetin bir üyesi olan Sayın Bakan, Anayasanın 60 inci maddesini ihlal etmiştir; suçlu
dur, yakalanmıştır. 
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Peki, Anayasanın bütün bu buyurucu ve açık hükümlerine rağmen, bunu ihlal eden Sayın 
Bakana, Sayın Anavatan Partisinin değerli milletvekilleri "hâlâ niye oturuyorsun?" diye sor
mayacaklar mıdır? Eğer sormayacaklarsa, kendileri de Sayın Bakanın suç ortaklarıdır. 

1972 yılında çıkarılan ve onsekiz ondokuz yılda dört defa değişikliğe uğrayan bu yasa, 
maalesef, giderek daha da çözümsüzleşmiş, daha da berbat bir hal almıştır. On yıla yakındır 
iktidardasınız; bu Kurumu düzeltmek içîn bir şey yapmadınız. Sayın Bakanın, bu konuda sü
rekli olarak muhalefetten gelen eleştiriler karşısında demagoji yapmaktan başka, maalesef, bu
güne kadar hiçbir olumlu icraatına da rastlamadık. Çözüm getirmeye de niyetiniz yok. öyle 
sanıyorum ki, küçük esnaftan, zanaatkardan, çiftçiden, muhtardan, ev kadınından umudunu
zu kestiniz, onlardan bir şey gelmeyeceğini anladınız. Nasıl ki, işçi sınıfına sıcak bakmıyor, 
ters bakıyorsanız, kalmayan ortadireğe, ortadireğin altındaki insanlara da sıcak bakmıyorsu
nuz. örneği de, bugüne kadar Bağ-Kur'da hiçbir düzelmenin olmaması ve hiçbir yapılanma
nın sağlanamamasıdır değerli arkadaşlarım. Bağ-Kur emeklilerini çoktan gözden çıkardınız. 
öyle sanıyorum ki, onların o hayatını, o yaşamını tanımadığınız için, onlara, fabrikatör, işa
damı veya tüccar gözüyle bakıyorsunuz; yani 173 bin lira alan ve hiçbir iş yapmayan Bağ-Kur 
emeklisine, tüccar veya yan geliri olan işadamı gözüyle bakıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, Bağ-Kur emeklileri, maalesef, ülkemize sığınmak üzere gelen ve dağ
larda yaşayan Kuzey Iraklılardan çok farklı bir ekonomik yapı içerisinde değiller; sefilleri oy
nuyorlar. Son günlerde, gün geçtikçe herkes gibi enflasyonun altında ezilen, yoksullaşan ve do
layısıyla primini ödeyemeyen Bağ-Kur sigortalısından, icra yoluyla yatağı, yorganı satılarak prim 
borçları alınmaya çalışılmaktadır. Yani "sen, gelecekte emekli olacaksın, şimdi ben prim borç
larını almak için seni aç ve açıkta bırakacağım" diyeceksiniz... Şu andaki uygulama, maalesef 
bu durumda. Böyle rezilce bir sosyal güvenlik kurumu olamaz arkadaşlar. Üyesinin, sigortalı
sının prim borcunu almak için ceketine, pantolonuna, yatağına icra gönderen bir kurum, o 
sigortalıların kurumu olamaz değerli arkadaşlarım. Eğer bu prim borçlarını almakta bu kuru
mun değerli yöneticileri, bu Kurumun bağlı olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sa
mimî ise-ki, biz samimî olduğuna inanmıyoruz- önce Bağ-Kur'u teşvik etmelidir, cazip hale 
getirmelidir. Bunun için de, kötü ekonomik düzeninizden, yapınızdan ve politikanızdan dolayı 
yıllardır primini ödeyemeyen sigortalının birikmiş primlerinin fazilerini affedeceksiniz, geçmişten 
kalan anaparayı eşit taksitlere böleceksiniz ve sonra da onlara belirli bir süre tanıyarak, o süre 
içerisinde işi teşvik edici hale getireceksiniz ve sonuçta da, en rezil olan, basamak seçimi reza
letini düzelteceksiniz; yani tarımda 33 bin lira emekli aylığı alan Bağ-Kur'luyu, öbür tarafta 
6 net basamaktan emekli olduğunda 173 bin lira emekli aylığı alan Bağ-Kur'luyu özenecek ha
le, getireceksiniz. 

Bir kere hastaneye gittiği zaman, "bana ilaç verecekler, beni muayene edecekler, beni in
sanca hastane odasında yatıracaklar" düşüncesini öğretmek, anlatmak ve uygulamak zorun
dasınız. Bütün bunları yapmadan, zorla, polisle, jandarmayla, icra ile, imkânı olmayan yoksul 
insanlardan prim borçlarını ve faizlerini almaya kalkarsanız, başarılı olamazsınız; mümkün 
değil bu. 

örneğin, şöyle bir göz atalım: l'den 24'e kadar basamak'var. tlginç, Türkiye'de, 15 inci 
derecede sadece 1 kişi var. Peki, 16'dan 24'e kadar niye yok? 16'dan 24'e kadar olmaması be
nim kabahatim değil. Sayın Bakan yıllardır bakanlık yapıyor; niye özendirmedi? Neden o in
sanlara, daha yüksek prim verirseniz sizi şu basamağa getiririz denilmedi? Yığılma hep 6 ncı 
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basamakta. Bu prim sistemiyle, bu enflasyonla, bu ekonomik yapıyla; sabah kepengini açıp, 
akşam, siftah etmeden kapatan insanların olduğu yerde, tabiî ki o prim borçlarını toplayamaz
sınız değerli arkadaşlarım, önce, basamak olayını halletmek ve özendirici hale getirmek zo
rundasınız. 

"Samimi değilsiniz" derken, Sayın Bakana, olaya gerçekçi yaklaşmıyorsunuz; olaya, Türkiye 
insanını, Türkiye'deki Bağ-Kur tabanını bilerek yaklaşmıyorsunuz demek istiyorum. Yaklaşsa-
nız, aslında, kurtarılmayacak bir Kurum değil Sayın Bakan. 

22 Nisan 1991 tarihinde, Sayın Bağ-Kur Genel Müdürünün bir isyanını okudum gazete
lerden. Bilemiyorum doğru mu değil mi; ama, eğer gerçekten Û Sayın Genel Müdür -biliyorum, 
geçmişte, bu Parlamentoda görev yapan bir arkadaş- isyan etmişse Bağ-Kür'u kurtarmak için, 
o GenelMüdürü bu kürsüden kutluyorum. Çünkü, o Genel Müdür, gerçekten, Bağ-Kur'u yü
reğinde duymuştur, olaya politikaüstü bakmıştır. Eğer Kurum batıyorsa -ki, bize göre de batıyor-
biz de olaya, politikaüstü bakmak zorundayız. 

Bizim bu konuda, Sayın Genel Müdürün görüşü doğrultusunda, daha önce verilmiş ka
nun tekliflerimiz var. Ne diyoruz?.. Gelin, tzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve arkadaşları
nın verdiği kanun teklifini, (kesilen Katma Değer Vergisinin yüzde 10'unun Bağ-Kur'a aktarıl
masını isteyen.teklifi) kabul edelim. Vergi alıyorsunuz o insanlardan; aldığımız verginin bir bö
lümünü de onlara aktaralım. Faizlerin affı ve basamak seçimiyle ilgili yine kanun tekliflerimiz 
var. Eğer Kurumu, geçici olarak da olsa, kurtarmak istiyorsanız, şimdilik, bu yasaları çıkara
lım. Yanılmıyorsam, yine Bağ-Kur yöneticilerinin şubat ayı başlarında hazırladıkları, buna ben
zer, geniş kapsamlı bir teklif var; Sayın Bakanın da 2.4.1991'de, "hemen Meclise getiriyorum" 
dediği teklif. O teklifi, bir türlü Sayın Bakanın sumeninin altından çıkarıp bu Meclise getire
medik. Bu da, Sayın Bakanın, olaya ne kadar samimî baktığının Ölçüsüdür değerli arkadaşlarım. 

Biz, bu yüzde 10'un Bağ-Kur'a aktarılması teklifini verirken şunu da biliyoruz: Bu ger
çekleşmeyecek. Sayın Genel Müdüre ve Bağ-Kur yöneticilerine, Bağ-Kurlulara sesleniyorum; 
açıkça söylemek gerekirse, boşuna umutlanmayın. Bizim getirdiğimiz KDV'nin yüzde 10'unun 
aktarılması konusuna başta Maliye Bakanı ve Hükümet karşı çıkacaktır. Niye karşı çıkacak
tır?.. Kurtarılacak şirketler varken, avanta ve çok düşük faizli krediler varken, bu yoksullara 
mı sahip çıkacaktır? Tabiî ki bu kaynağı oraya aktaracaktır. O nedenle, bizim teklifimiz geç
meyecektir. O nedenle de Bağ-Kur Sayın Genel Müdürü ve yöneticileri çok fazla umutlanma
sınlar. Bu kaynak, bir avuç mutlu azınlığa aktarılacaktır. Bu kaynak, Bağ-Kurlu emekçilere 
herhalde aktaramayacaktır. 

Sayın Bakan, bunu isteyen muhalefete ve Bağ-Kur yöneticilerine, KDV ile ilgili olarak şu
nu açıkça söylemelidir, itiraf etmelidir: Nasıl daha önce Bağ-Kur'luları ahlaksızlıkla suçladığı 
gibi, nasıl eczacıları ayıp etmekle suçladığı gibi, karanlık yollara başvurmakla suçladığı gibi, 
tüm bunu isteyenlere de şunu söylemelidir: "Siz haddinizi bilin" tşte, Bağ-Kur'u bu duruma 
getiren, bu mantık ve düşüncedir değerli arkadaşlar. 

Şu anda, muhtaç durumdaki Bağ-Kur'ludan icrada yatağı sattırılarak zorla prim toplama 
çalışmalarından vazgeçip, köklü çözümlere yönelinmelidir. Borcunu ödedikten sonra sağlık kar
nesi alan sigortalı, Bağ-Kur'lu olduğu için, hastanelerde ikinci sınıf vatandaş muamelesi gör
mektedir. Üniversite hastaneleri Bağ-Kur borcundan bıkmış; Sigortalıdan para almadan, bak
mamaktadır. İstanbul örneğinde başladığı gibi, devlet hastaneleri de maalesef bu kervana 
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katılmıştır. Devletin Sağlık Bakanı -basına da yansıdığı gibi- Sosyal Güvenlik Bakanlığından 
alacağını alamadığı için kıyamet koparmaktadır. Böyle hükümet olmaz. Bağ-Kur'un, Nisan 
1991 ayı itibariyle emeklisine verdiği sadaka, sağlık giderlerine verdiği yaklaşık 30-40 milyar 
liralık, zekât ve 5-6 milyar liralık yönetim giderleriyle birlikte 120 milyar lirayı bulmuştur. Kör
fez krizi denecek, başka şeyler de denecek... Peki soruyorum: Mart ayı içerisinde Bağ-Kur, geçmiş 
alacaklar ve o ayın primleri dahil, ne kadar para toplamıştır? Doğrusu açıklandığında fiyasko
yu, Bağ-Kur'un içinde bulunduğu durumu hep beraber göreceğiz. 

Değerli arkadaşlar, Sağlık Bakanı şikâyet ediyor, Sağlık Bakanlığı şikâyet ediyor bu Ba
kandan, işçi şikâyet ediyor, köylü şikâyet ediyor bu Bakandan, küçük esnaf şikâyet ediyor bu 
Bakandan; zanaatkar şikâyet ediyor, muhtar, ev kadını, herkes şikâyet ediyor, tabiî biz de kı
yamet koparıyoruz, biz de şikâyet ediyoruz; ama, gölgesinden, şemsiyesinin altından çıkmadı
ğı ANAP'ın şimdiki il başkanı, bir tek-o şikâyet etmiyor sanıyorum bu Bakandan. 

Değerli milletvekilleri, artık, sigortalıya eczaneler ilaç vermiyor. Haklılar... 30 milyar lira 
alacakları var. Sağlık karnesi sahibi tedavi olamıyor, ilacını parasıyla alıyor. Büyük mücadele
ler sonunda da bürokrasiden dolayı ödediğini alabilirse alıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bunun adı sosyal güvenlik değil, olsa olsa, Sayın Aykut'un sosyal 
trajedisidir. Sağlık sigortası uygulamasına bir göz atalım: Protez, gözlük, kalp kapakçığı pili 
vesairesinin ödenmediğini görüyoruz. Bu, çağ atlayan, modern, insancıl sosyal güvenlik espri
sine uygun mu? Uygunsa, ben Sayın Bakanı tebrik ediyor ve kutluyorum. 

Emekli aylığı ödemelerine de yine bir bakalım. Sigortalının en çok emekli ettirildiği 6 ncı 
basamaktan alınan ortalama emekli aylığı 173 bin liradır. Üç, beş, on nüfuslu bu insanlara, 
"bu parayla geçin" denilmektedir. Bizim az bulduğumuz asgarî ücret dahi 410 bin liradır. Bir 
ailenin, 170 bin lira dolayındaki bir parayla geçinmeye zorlanmasını, hangi vicdan ve hangi 
izan kabul edebilir? 

Yine, "bizim insanımızı sosyal güvenlik şemsiyesi altında topladım, maaş ödüyorum" di
yen zihniyeti burada kınıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biraz da tarım kesimine bakalım... Orası daha berbat, daha yürek
ler acısı. Tanm sigortalıları, -diğer kesimlerde olduğu gibi- ikinci sınıf değil, üçüncü sınıf va
tandaş... Mevcut yasaya göre böyle. 

1 inci basamaktan (en düşük aylık) emekli aylığı alan bir çiftçinin eline ayda 33 440 lira 
geçmekte. 12 nci basamaktan (en yüksek aylık) aylık alanlar ise, 190 080 lira almaktadırlar. 
Bu rakamlardan sonra, bu Hükümete, bu gruba ne söylemek gerekir; onu da takdirlerinize 
bırakıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çiftçi, toparlayın. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Bu utanç verici, insanı aşağılayıcı harçlığı, ilkokuldaki çocuklarınıza dahi haftalık olarak 

vermiyorsunuz, veremiyorsunuz, utanıyorsunuz. Hele bunlara, yani tarımdakilere sağlık hiz
meti verilmemesi, yönetimin de bu yurttaşlarımıza üçüncü sınıf vatandaş olarak baktığının işa
retidir. 

Sayın Bakan, Bağ-Kur, zekât veya harçlık dağıtmak için kurulmamıştır; bu Kurumu bu 
hale getirmek suçtur. Elimizi vicdammıza koyalım; bizim insanımızın üyesi olduğu Bağ-Kur'u 
kurtaralım. Bu soruna, partilerüstü, sıcak bakalım. 
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İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — İnanarak mı söylüyorlar bu lafları... 
ÖMER ÇİFTÇİ (Devamla) — Biz inanmıyorsak siz inanın, siz sahip çıkın o insanlara. 
Genel Müdürün, 22 Nisan günü gazetelerde çıkan isyanına kulak verelim. Şubat ayında 

hazırlanan ve Sayın Bakanın sumeninin altında bulunan taslağı lütfen çıkarıp Meclise getirin. 
Biz, Bağ-Kur'u kurtarmak, için Genel Müdürün isyanına aynen katılıyoruz. Bağ-Kur'u bir an 
evvel kurtaracak düzenlemeler yapılmalıdır. 1.5.1991 (yarın) günü, Bağ-Kur, 5 bin civarındaki 
çalışanına, 600 bine yakın emekli, dul ve yetimine maaş verebilecek mi? Eczanelere olan borç
larını, hastanelere olan borçlarını, piyasaya olan borçlarını verebilecek mi diye sormuyorum; 
çalıştırdığı personeline ve emekli dul ve yetimine maaş verebilecek mi? 

Bağ-Kur'a bağlı üye sayısı, ülkemiz nüfusunun yaklaşık olarak dörtte birini teşkil etmek
tedir. Dörtte bir nüfusa işkence yaptırmaya ne bu Hükümetin, ne mensup olduğu iktidarın 
hakkı yoktur değerli arkadaşlarım, 

Sonuç olarak, önerilerimiz: 
Basamak seçimi yeniden yapılanmalı ve değiştirilmelidir. 
Primlerin faizleri affedilmeli ve geçmiş alacaklar taksite bağlanmalıdır. ı 
1987 yılından bu yana artırılmayan sosyal yardımlar günün şartlarına uydurulmalıdır. 
Başından sakat olan teşkilatlanma yapısı değişmelidir. 
İlaçlar Bağ-Kur tarafından bizzat verilmelidir. Sayın Bakan, eczanelerin suiistimal olayı

na katıldığını söylüyor; o zaman, Bağ-Kur sahip çıksın bu işe: 

Netice olarak, kendisini, İstanbul İl Başkanının sosyal güvenlik şemsiyesine sokan ve hiç
bir zaman çalışanlardan yana olmayan Sayın Bakan için olumsuz oy vereceğiz. Devletimizin 
anası ve İstanbul İl Başkam da, Sayın Bakana ve partisine hayırlı olsun dileklerimle, saygılar 
sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

, İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Olumsuz oy vermenizi bekliyoruz. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın Bakana onu söyle. 

BAŞKAN — Yeni bir edebiyat başladı efendim... 

ANAP Grubu adına, Sayın Rauf Ertekin; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkan. Yüce Mecli

sin değerli üyeleri; Kütahya Milletvekili Sayın Cavit Erdemir ve 19 arkadaşının, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın İmren Aykut hakkında vermiş olduğu gensoru önergesi üzerin
de, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi en derin 
sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gerek önergeyi veren kıymetli arkadaşımızın konuşmalarını, gerek
se grup sözcüsü diğer arkadaşlarımızın konuşmalarını dikkatle izledim; ama, üzülerek ifade 
etmek isterim ki, konuşmaların neticesinde, böyle, gensoru gibi ciddî bir müesseseyi, sadece 
ve sadece gerçekten sıkıntı içerisinde olduklarını kabul ettiğimiz Bağ-Kur 'lu camiaya bir mesaj 
göndermek üzere burada kullandıklarını ve bunun yanında daha başka somut bazı öneriler 
de ortaya koyamadıklarını gördüm. 

VEFA TANIR (Konya) — önergenin esası zaten Bağ-Kur.'luyu korumaktır. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Önerileri koydular da, siz duymadınız. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Anayasamız... 
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BAŞKAN — Siz "koyduk" diyorsunuz, Anavatan Partisi sayın sözcüsü de "koymadınız" 
diyor. O halde, takdirini Meclis verecektir. 

M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — En tabiî hakkımdır,; onların söylediklerine katıl
mıyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, grup adına niye cevap veriyorsunuz? 
BAŞKAN — Efendim, söz atmayın diyorum; sizin gibi yerinizden konuşmayınız diyorum. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasamız "herkes 

sosyal güvenlik hakkına sahiptir" hükmünü getirdikten sonra, devletin, bu güvenliği sağlaya
cak gerekli tedbirleri alacağını ve teşkilatının kurulacağını öngörmüştür. 

Bildiğiniz üzere, memleketimizde sosyal güvenlik hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve özel sandıklar tarafından yürütülmektedir. 
1972 yılında kurulmuş bulunan Bağ-Kur, 19 yıllık kısa geçmişine rağmen, üç büyük sosyal gü
venlik kuruluşu arasında yer almıştır. 1991 yılı itibariyle 2 milyon 100 bine ulaşan aktif sigor
talısı, 600 bine ulaşan emekli, dul ve yetimiyle, ülkemizde giderek büyüyen bir sosyal güvenlik 
kuruluşudur. Bu sosyal güvenlik kuruluşumuzun sorunlarını Yüce Meclisin gündeminde gö
rüşmek olumlu bir husus olmakla birlikte, böyle hassas bir konuda ortada bir mesele varsa, 
bunu bir sayın bakana mal ederek, Anayasa hükmünü işletmek büyük bir talihsizlik olmuştur. 
Bağ-Kur konusunu bu Yüce Mecliste konuşabilmek için, her şeyden önce, Anavatan İktidarı 
olarak, Bağ-Kur'u nasıl bulduk, neler yaptık, neler yapmayı amaçladık, bunu bütün açıklığı 
ile değerlendirmek gerekmektedir. 

öncelikle belirtmeliyim ki, Bağ-Kur'un kuruluşunda ve sosyal güvenliğin yaygınlaştırıl
masında, esnaf ve sanatkârlarımızın meslekî kuruluşlarının büyük katkısı olmuştur. Anavatan 
Partisi olarak iktidara geldiğimizde, Bağ-Kur, asıl sahibi olan esnaf ve sanatkârdan âdeta ko
parılmış, dışlanmış bir durumda idi. Bağ-Kur'a gönü! vermiş takriben 200 bin dolayında esnaf 
ve sanatkârımız, 1982 yılında yürürlüğe konulan bir genelge ile primlerini ödemiş olmalarına 
rağmen, Bağ-Kur sigortalılıkları iptal .edilmişti; kişiler ve aile bireyleri, bir anda, hiçbir kusur 
ve kabahatleri olmamasına rağmen, sosyal güvenlik haklarını kaybetmişlerdi. 

Türk ekonomisinde en geniş kitle olarak faaliyet gösteren, ve küçücük sermayesine, alın 
terini, göz nurunu katarak ekmeğini kazanmaya çalışan esnaf ve sanatkârlarımıza yapılan bu 
haksız ve hukuk dışı uygulama, kısa dönem içinde alınan idarî kararlarla kaldırılmış ve insan
larımızın temel hakkı olan sosyal güvenlik hakları iade edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bağ-Kur, bir sosyal güvenlik kuruluşu olarak, ülke
mizde en geniş kitleye hizmet veren bir Kurumdur. Anavatan Partisi İktidarı döneminde, ikti
sadî bünyemizde, hizmet, üretim ve istikrar unsuru olan esnaf ve sanatkârımızın sosyal güven
liği konusunda üç kanun değişikliği gerçekleştirilmiştir. 1985 yılında 3165 sayılı Kanunla yapı
lan değişiklikle, uygulamada görülen aksaklıkların düzeltilmesi, geçmişteki yanlış uygulama
ların ve haksızlıkların ortadan kaldırılması, Bağ-Kurluya yeni hak ve imkânlar tanınmasını amaç
layan bir anlayışla hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanunla arzulanan hedef, Bağ-
Kur'a küstürülen esnaf ve sanatkârın, Kuruma olan inancını ve güvenini temin etmek olmuş
tur. Esnaf ve sanatkârlarımız kendi kuruluşuna sahip olma eğilimine kavuşmuştur; bizce en 
önemli gelişme budur. 
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1986 yılında uygulamaya konulan 3235 sayılı Kanunla, üç yıllık bir aşamalı dönem sonun
da, Bağ-Kur'da sağlık sigortası uygulamasına başlanmıştır. 

önerge sahibi arkadaşımızın gerekçesinde yazdığı ve konuşmalarında da önemle belirtti
ği, "halbuki, Bağ-Kur, kurulduğu günden bu yana üyelerinin sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını karşı
layamaz olduğu bir dönem yaşamamıştır" sözüne katılıyorum; çünkü, Bağ-Kur'un sağlık yar
dımı yapmasıyla alakalı yasa, 1986 yılında, bizim İktidarımız döneminde çıktı. Verilen önerge
nin ciddiyetsizliğinin bir göstergesi olarak şunu da özellikle belirtmek istiyorum: Bağ-Kur, 1983'e 
kadar, sağlık hizmetleriyle alakalı olarak, hiçbir şekilde böyle bir problemle karşılaşamazdı, 
karşılaşması imkânsızdı; çünkü, böyle bir yasa yoktu, böyle bir yardım yoktu. Mesleğim icabı 
ve Bağ-Kurlu olmam icabı, o günleri gayet iyi bilirim. Arkadaşlarımızla hep yana yakıla, "bir 
aspirin, sosyal güvenlik kurumumuz olan Bağ-Kur tarafından bizlere verilebilir mi, o günleri 
görebilir miyiz?" diye konuşurduk. 

Değerli milletvekilleri, esnaf ve sanatkârlarımızın haklı Jbir şikâyeti vardı: "Bağ-Kur'un 
bize verdiği sosyal güvenlik hakkı tam değildir. Hastalandığımızda kurumdan bir aspirin bile 
alamıyoruz" diyorlardı. Bu istekleri, yine bizim İktidarlarımız döneminde, gerçekleşti. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Ama, o hak da kullanılamaz hale geldi; onu da söyle. 
M. RAUF ERTEKtN (Devamla) — O hak kullanılamaz hale gelmedi sayın milletvekilim. 

Kullanılıyor; ama, bazı sıkıntılar olabilir. Konuşmamı izlerseniz, sonucunda bazı şeyleri göre
ceğiz hep birlikte. Çünkü, benim özellikle üzerinde durmak istediğim husus şu: Burada görü
şülen konularda bir sıkıntı varsa -ki, vardır onu da kabul ediyorum, Anvatan Partisi Grubu 
sözcüsü olarak, bunlann çözümlerinin ortaya konulup, tüm Parlamento olarak bu meseleye 
sahip çıkılıp, bir an evvel çözülmesinde fayda mülâhaza ediyorum. Yoksa, burada bunun poli
tikasını yapıp, daha başka, değişik mesajlar vermek, göndermek gibi bir durum bize bir şey 
kazandırmıyor. 

1987 yılında,yürürlüğe konulan kanunla, Bağ-Kur sigortalısına verilen sosyal güvenlik hak
kının cazibeli bir duruma gelmesini teminen, l'le 12 arasında olan basamak tablosu, l'den 24'e 
kadar olmak üzere yükseltilmiştir. 

Yapılan bu kanunî düzenlemeler, alınan idarî tedbirler, esnaf ve sanatkârların Bağ-Kur'a 
sevgisini artırmış, bağlılığını perçinlemiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuyu daha iyi değerlendirmek, gözler önüne ser
mek için, Bağ-Kur istatistik raporlarını incelemek gerekmektedir. 

1972 yılında kurulan Bağ-Kur'un, 1983 yılında sigortalı sayısı 1 milyon 400 bindir; 1991 
yılında bu sayı 2 milyon 100 bine ulaşmıştır. 

Aktif sigortalı sayısında yedi yıl içinde görülen yüzde 50 oranındaki artış, özellikle çok 
sayıda esnaf ve sanatkârımızın Bağ-Kur'a olan güvencesinin somut delilidir. Bu genç kitleye 
sosyal güvenlik kavramını aşılamak, kanunî görevleri konusunda bilgi sahibi etmek, prim öde
me alışkanlığını edindirmek, dolayısıyla Bağ-Kur sevgisini kazandırmak, Bakanlığın görevi ya
nında, esnaf ve sanatkârların meslekî kuruluşlarının da görevidir. Sevinerek ifade etmek iste
rim ki, esnaf ve sanatkârlar, meslek kuruluşlarının yöneticileri bu görevin bilincindedir. Her 
safhada, en küçük ilçesinden en büyük konfederasyonuna kadar, Bağ-Kur'a destek vermekte 
ve canla başla çalışmaktadırlar. 

1990 yılında toplanan Birinci Esnaf Şûrasında Bağ-Kur konusu bütün açıklığı ile bizzat 
esnaf ve sanâtkârlarımızca incelenmiş, geçmiş hatalar, alınması gereken tedbirler kamuoyuna 
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sunulmuş ve Bakanlığa da öneri paketi olarak verilmiştir. Sayın Bakanımız da, Bağ-Kur konu
sundaki durumu Yüce Meclise, kamuoyuna bütün boyutlarıyla çeşitli vesilelerle anlatmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sosyal güvenlik bir kişi hakkıdır. Bu hakkı sağlamak 
devlet görevidir. Parlamento ve siyasî partiler de bir devlet organıdır. Yani, ortada kötü giden 
bir şeyler varsa, bu, şenin, benim, onun değil, hepimizin ortak sorumluluğunu gerektirir. Bu 
nedenle, olaya, bir parti, Hükümet ve hatta Sayın Bakanımızın sorumluluğu olarak bakmak, 
görevden kaçmak olur. 

Bağ-Kur konusuna bu perspektif içinde bakarsak, cidden, bu görüşün doğru olduğu orta
ya çıkacaktır. Bakınız; 1972 ile 1979 yıllan arasında bir sigortalıdan alınan asgarî prim miktarı 

. 52 liradır. Bu miktar, yedi yılda hiçbir artış göstermeden sabit tutulmuştur. 

Efendim, biraz hafızamızı yoklayalım, özellikle 1976 -1980 yılları, enflasyon oranlarının 
yüzde 100'ü aştığı dönemdir. Siz, bu dönemde prim miktarını sabit tutarsanız, ekonomi gereği 
olarak, ortada sosyal güvenlik birikimi diye bir şeyin kalmayacağı sonucunu yaratmış olursu
nuz. Bu çarpıcı yanlışlıkları isterseniz çoğaltabiliriz. 

1972 - 1979 döneminde 52 lira asgari prim, 280 lira asgarî emekli aylığı; yani, beş aktif 
sigortalının primi bir emekli aylığı; 1979 - 1981 döneminde ise 180 lira asgarî prim 1 800 lira 
asgarî emekli aylığı; yani on aktif sigortalı primi bir emekli aylığı... Bugün bile üç aktif sigor
talı primi ile bir.emekli aylığı ödemesi yapılan sosyal güvenlik aktüer hesaplarına, bire beş, 
bire on gibi bir aktüer denge içinde sosyal sigortacılık yapmak, Bağ-Kur'da ileriye yönelik fon 
birikimi diye bir şeyin oluşmamasına en büyük neden olmuştur. 

Sosyal güvenlik, bir hesap kitap meselesidir, bir ilimdir. Bütün dünyada, sosyal sigortacı
lık, "nimet-külfet dengesi" dediğimiz ve fon birikim sistemini ifade eden kapitalizasyon siste
mi üzerine kurulmuştur. Ne yazık ki, Bağ-Kur'un en verimli olacak ilk on yıllık döneminde 
bu sistem oluşturulamamıştır. Kurum, gelir ve giderini ancak karşılayan kısır bir dönem yaşa
mıştır. BU durum, Bağ-Kur'u büyük bir hamle yapmak için gerekli malî kaynaktan yoksun 
bırakmıştır. Bu, bir anlamda prim ödeme alışkanlığının kaybolmasına da sebebiyet vermiştir. 
Kurum, bugün, binlerce sigortalıdan trilyonlarla ifade edilen prim, gecikme zammı ve faiz gibi 
alacak ile karşı karşıya kalmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bağ-Kur, dünyada eşi bulunmayan yapıda bir sosyal 
güvenlik kuruluşudur. Sistemin idaresi ve sorunları da kendine özgü bir yapıya sahiptir, örne
ğin; Sosyal Sigortalar Kurumunda sigorta primleri i'şçi-işveren paylarına göre bölüştürülerek 
Ödenmektedir. Bağ-Kur'da ise böyle bir bölüşüm söz konusu değildir. Sigortalı esnaf ve sanat
kâr, bütün primlerini kendi karşılamaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumunda bir işveren veya iş
veren kuruluşu, yerine göre bin, 5 bin, hatta 30 bin işçinin sosyal sigorta priminden sorumlu 
tek kişi veya kuruluş olabilir. Bağ-Kur'da 2 milyon 100 bin aktif sigortalı varsa, 2 milyon 100 
bin adet de mükellef var demektir. Hepsinin, her ay, tek tek takibi gerekmektedir. Bütün bilgi
lerin, adreslerin, kişilerin canlı ve gerçekçi verilere dayanması zorunludur. Bu nedenledir ki, 
Bağ-Kur'da geniş bir bilgiişlem merkezi kurulmuştur; ancak, geçmişteki bilgilerin eksikliği, 
yanlışlığı, bir noktada bilgiişlem merkezini atıl hale getirmiştir. Belirtilen bu darboğazı aşmak 
için, Kurum yöneticileri, son iki yılda canla başla çalışarak, sokak sokak, cadde cadde dolaşa
rak bilgileri yenileme çalışmasını başarıyla tamamlamışlardır. Prim tahsilatını artırmak üzere 
yine aynı tempoda yoğun bir çalışma içine girilmiştir. Elde edilen tahsilat miktarları ve oranla
rı, bizim,.Bağ-Kur'un geleceğine emin bir şekilde bakmamıza neden olmaktadır. Esnaf ve 
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sanatkâra, borçları, teker teker tebliğ edilmektedir. Kendilerine her türlü ödeme kolaylığı sağ
lanmaktadır; ancak, bütün bu çabalara rağmen ödememekte ısrar edenler hakkında da icraî 
işlem yapılması tabiîdir. 

Bağ-Kur, sağlık sigortasında da, hizmet satın alma sistemi olan değişik bir uygulamayı 
yürütmekle görevlendirilmiştir. Esnaf ve sanatkâr, eş, çocuk, ana, baba, emekli, dul ve yetim 
olarak 10 milyon kişiye değişik sağlık tesislerinde tedavi hizmeti vermek, binlerce eczaneden 
ilaç teminini organize etmek, kolay bir görev olmasa gerek. Tabiîdir ki, organizasyon aksaklık
ları olacaktır, malî darboğazlar olacaktır, hatta şikâyetler ve eleştirilerin de olması doğaldır. 
Bütün bunları anlayışla karşılamak, çözüm yollarını aramak durumundayız. 

Daha birkaç yıl öncesine kadar Kurumdan bir aspirin alamadığının sıkıntısını yaşayan Bağ-
Kurluya, kurum, 1989 yılında 160 milyar, 1990 yılında 235 milyar sağlık ödemesinde bulun
muştur. Belirtilen bu gerçekleri gözardı ederek, bir sosyal güvenlik, kuruluşu ve milyonlarca 
insanın, kişinin geleceği olan Bağ-Kur için, "iflas ediyor", "iflas ettiriliyor" demenin devlet 
anlayışıyla bağdaşmayacağı açıktır. Kaldı ki, Anayasanın 60 inci maddesi açıktır: Sosyal gü
venlik, devlet teminatı altındadır. Değil Bağ-Kur'un, hiçbir sosyal güvenlik kuruluşunun iflası 
söz konusu değildir. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Genel Müdür öyle demiyor. 
M. RAUF ERTEKİN (Devamla) — Devlet ve Hükümet, bütün sorunların altından başa

rıyla kalkacak güç ve kuvvettedir. 
Ancak, şu hususu da önemle vurgulamak istiyorum: Bağ-Kur'un kuruluşu, geçmiş hata

lar, bugünkü durumu; hepsi bir arada değerlendirilerek gerçekçi bir kanunî düzenlemenin ya
pılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Sayın Bakanımızın böyle bir çalışmayı hazırladığını biliyo
rum. Bu tasarının hiçbir politik tesir altında kalmadan bütün milletvekillerince desteklenmesi
nin zorunlu olduğunu bir kere daha belirtmek istiyorum. 

Bizim, Anavatan Partisi Grubu olarak, Sayın Bakana tam destek verdiğimizi bu kürsüden 
Yüce Meclise arz ediyor, beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için hepinizi saygıyla selamlı
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Çalışma ye Sosyal Güvenlik Bakanı; buyurun. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (istanbul) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; sosyal güvenlik, sosyal risklere karşı kısa vadeli ve uzun vadeli si
gorta kolları bakımından, çalışanların kendilerini ve aile bireylerini koruyan bir sistemdir. Bu 
anlayış, içinde, esnaf ve sanatkârlarımıza sosyal güvenlik hakları, 1479 sayılı Esnaf ve Sanat
kârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunuyla sağlanmıştır. Sosyal 
güvenlik, bir anayasal haktır; ancak, önemle belirtilmesi gereken husus şudur ki, sosyal güven
lik, nimet-külfet dengesine dayanan bir sistemler bütünüdür ve finansman kaynağı da, prim
lerdir. Sosyal güvenlik yasalarının da, işte bu ilke esas alınarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

Hal böyle iken, 1972 yılında yürürlüğe giren 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu, kabul edildiği 
günden itibaren, prim gelirleriyle sosyal sigorta ödemeleri arasındaki hassas dengeyi kurama
mıştır. Kanunu bu yönüyle inceleyecek olursak, şu hususların Yüce Meclisçe bilinmesinde fay
da mütalaa ediyorum: 

Birincisi, primleri belirleyen sistem, yıllar itibariyle ekonomide yaşanan şartlara uyum sağ
layamamaktadır. Fonlar, kanunun ilk uygulama döneminde yer alan amir hükümler dolayısıyla 
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ve özellikle 1976 -1980 dönemlerinde yüzde 100'ü aşan enflasyonist ortamda yeterince rantabl 
olarajc değerlendirilememiş, hatta, bir noktada erimiştir. Kurum fonlarının, kanunun 16 ncı 
maddesi gereği, yüzde 5. faizli ve 20 yıl vadeli konut kredilerine, yüzde 5 faizli ve 10 yıl vadeli 
işyeri kredisine, yüzde 6 faizli işletme ve tesis kredisine yatırılması, sigorta kaynaklarını*, amacı 
dışı alanlara akışına neden olmuştur. 

Kurumun istatistik yıllıkları dikkatli bir şekilde incelendiğinde görülecektir ki, 1978 yılın
da Bağ-Kur'un tüm nakit varlığının -bu nokta çok önemli arkadaşlar- yüzde 35,5'i, 1979'da 
yüzde 24,8'i, 1980 yılında yüzde 19,2'si, belirttiğim bu uzun vadeli ve çok düşük faizli, rantabl 
olmayan alanlara yatırılmıştır. Her ne kadar, 1983 yılında 2423 sayılı Kanunla, bu yanlış uygu
lamayla ilgili olarak yasal bir düzenleme yapılmış olmasına rağmen, uzun vadeler dolayısıyla, 
bu hesaplar, 1991, yani bu yıl dahi halen tasfiye edilememiştir ve halen yüzde 5 faizle bu para
lar yatmaktadır. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sayın Bakan, emeklilere ne veriyoruz? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Yaşlılık 
aylığı sigortasından İS yıl prim ödeme şartı ve hatta işyerini kapatmadan emekli olma hakkı
nın tanınması, Kurumu, kısa bir dönem içinde ağır bir emekli maaşı ödeme yükümlülüğüyle 
karşı karşıya bırakmıştır. 

Bu aşamada, Yüce Meclise, üç sosyal güvenlik kurumuyla ilgili olarak bir karşılaştırma 
yapmanın faydalı olacağına inanıyorum. Bakın arkadaşlar, dikkatle dinlerseniz ve elinizi de 
vicdanınıza koyarsanız, geldiğimiz bu noktaya tabiî ki ben getirmedim, bizim İktidarımız da 
getirmedi. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Elimiz hep vicdanımızda Sayın Bakan. 15 yıl prim öde
miş; ama, devlete ömür boyu vergi vermiş esnaf. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLÎK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Şimdi 
lütfen dinleyin; eğer doğruysa, "doğru" diyelim. 

Emekli Sandığı Kanununda, yaşlılık aylığı için, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl prim , 
ödeme süresi, şartı vardır, bunu biliyorsunuz. Sosyal Sigortalar Kanununda ise, yaşlılık sigor
tası için, yine sigortalının, kadınsa 20 yıl, erkekse 25 yıllık, sigortalılık için de beş bin günlük 
prim ödemesi şartı vardır. Bağ-Kur'da nasıl? Bağ-Kur'da sadece 15 yıllık sigortalılık süresiyle 
sınırlanmıştır. 

Bağ-Kur istatistiklerine göre, 1977 yılında 13 470 olan yaşlılık aylığı alanların sayısı -
arkadaşlar, bu rakamlar çok önemli, lütfen dikkat edin- kanunda yer alan kolay emeklilik sis
temi dolayısıyla, 13 yıllık dönem içinde yüzde 40 - 50 bin dolayında gerçekleşen emeklilik tale
bi sonucu 26 kat artarak, 350 bin sayısına çıkmıştır. 

Yaşlılık aylığı konusunda yer alan diğer bir önemli husus da, ileri yaştaki sigortalılara ta
nınan primsiz borçlanma hakkıdır. 1972 yılında kanun yürürlüğe girdiği sırada belirli yaşta 
olan sigortalılara, 10 yıllık sürelerini belgeleyerek ve 5 yıl da prim ödemek suretiyle, 15 yıl prim 
ödemiş gibi kabul edilerek yaşlılık aylığı bağlanması öngörülmüş. Arkadaşlar, bundan büyük 
yanlış düşünülebilir mi? 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Zaten, o insanların çoğu öldü. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLÎK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Bakın, 

devam edeyim, şimdi rakamlar vereceğim. 

— 505 — 



T.B.M.M. B : 110 30 . 4 . 1991 0 : 1 

BAŞKAN — Sayın Neccar Türkcan, lütfen... 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Efendim, 5 yıl prim ödemiş; ama, adamlar zaten 60 -

65 yaşında. 
BAŞKAN — Efendim, siz cevap verme mevkiinde misiniz? Eski bir milletvekilisiniz, hati

bin sözünü keserseniz, konuşma silsilesini nasıl takip edebilir? 
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Yardımcı olmak istiyor. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Bu hak, 

1979 yılında 2229 sayılı Kanunla bir kere daha yenilenmiş ve ayrıca, belgelenemeyen süreler 
için de borçlanma hakkı verilmiş; tasavvur edin durumu. Kanunla getirilen primsiz belgeleme 
sistemi, kurumda bir sosyal sigorta fonu oluşturmadığı gibi, sigortalıların primlerinden olu
şan kaynakların da çok kısa sürede emekli aylığı olarak ödenmesine neden olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; belirttiğim bu hususları bir kere de rakamlarla ifade 
edersem, konuya biraz daha açıklık getirmiş olacağım. 

1479 sayılı Bağ-Kur Kanunun, 1 Nisan 1972 yılında yürürlüğe girmesine karşılık -fevkalade 
dikkat çekici bir hususu ifade ediyorum- sekiz ay gibi çok kısa bir dönem sonunda, 508 sigor
talıya aylık bağlayan bir kurum vasfına dönüşmüştür. Dünya yüzünde, bunun benzeri bir uy
gulama yoktur; bir sosyal güvenlik kurumu kurulacak ve sekiz ay sonra emekli vermeye başla
yacak... Kanunun geçici hükümlerinden faydalanarak, 10 yıl hizmet belgesi, 5 yıl prim ödeme
si yaparak emekli olanların sayısı 216 bin olmuştur. 15 yıllık prim ödeme süresinin 1987 yılında 
dolması nedeniyle 1991 yılında emekli, dul ve yetim aylığı alan sigortalı sayısı 580 bine ulaş
mıştır. Muhterem arkadaşlarım, bu kuruluş daha 19 yaşında. 

Şimdi, Emekli Sandığını söyleyeceğim. 1950 yılında yürürlüğe giren Emekli Sandığı Ka
nununa göre, 41 yıllık dönem sonunda, emekli, dul ve yetim aylığı alan sigortalı sayısı 702 bin 
olduğu göz önüne alınırsa, 19 yıllık dönem sonunda Bağ-Kur'dan aylık alan sigortalı sayısının 
580 bine -şu anda daha fazla- yaklaşık 600 bine ulaşması, bir sosyal güvenlik kuruluşunun 
altından kalkamayacağı büyük bir malî yük oluşturmuştur. Aslında, bu yıl Bağ-Kur'dan daha 
bir tek kişinin emekli olmaması gerekirdi, önümüzdeki yıldan itibaren emeklilik sürelerinin 
başlaması gerekirdi; halbuki kanun, çıktıktan sekiz ay sonra emekli etmeye başlıyor. 

Bağ-Kur'dan, her ay 6 bin kişi emekli olmaktadır. Bu gidiş mutlaka önlenmelidir. Bütün 
arkadaşlarımdan rica ediyorum; hiçbir sosyal güvenlik kuruluşu ile ilgili borçlanma teklifi ge-
tirmeyiniz. Borçlanma diye bir olay dünyada mevcut değildir, olmamıştır da; borçlanma veya 
prim ödemeden; yani çalışılmadan sigortalılık süresi hakkı ve verilmesi yanlıştır. B. u yanlış, bi
zi, daha sonra, telafi edemeyeceğimiz noktalara getirmektedir. Bu tarihsel gelişimin çarpıklığı
na, bir de sosyal yardım zammı sistemini eklememiz gerekiyor. -

Nisan 1980 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile emekli, dul ve yetimlere 750 lira ek öde
me yapılması öngörülmüştür. Hiçbir prim karşılığı olmayan ve Bağ-Kur'un özkaynaklarından 
karşılanan bu ek ödeme, 1981 yılında 2423 sayılı Kanunla sosyal yardım zammına dönüştürül
mesine rağmen, bugün için dahi Bağ-Kur'un malî yapısında bir kambur olarak durmaktadır. 
Tabiîdir ki, 10 675 lira sosyal yardım zammı miktarının, ödemenin bir prim karşılığına dayan
maması nedeniyle artırılması imkânı sağlanamamıştır. Miktar son derece yetersizdir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; açıklamaya çalıştığım bu hususlar, 1976 yılından bu 
yana, zaman zaman, Bağ-Kur'un malî durumunda önemli endişelerin belirtilmesine de neden 
olmuştur. 1976 yılında Bağ-Kur'un kuruluşundan hemen dört yıl sonra yapılan Bağ-Kur Üçüncü 
Genel Kurulunda, devrin Sayın Sosyal Güvenlik Bakanı Mahir Ablum, açış konuşmasında bu 
endişeleri açıklamıştır. Benim bugün söylediklerimi, o, zaten o gün söylemiş; aynen şöyle de
miş: 

"Bağ-Kur primlerinin halihazır seviyede ve bugünkü toplam kaynağı bakımından, bilhas
sa 1977 yılından itibaren, yüksek adetlerde emeklilik taleplerinin artması ihtimali karşısında 
kaynaklar kifayet etmeyecektir." 

Bunu, o dönemin Sayın Sosyal Güvenlik Bakanı -o da açıkyürekli birisi benim gibi- söyle
miş. Böylece, Kurum, sistem olarak ilk sinyallerini daha o zaman, yani kurulduğundan dört 
yıl sonra vermiştir. 1972 yılından itibaren, maluliyet, yaşlılık ve ölüm sigortaları kollarında sosyal 
güvenlik hakkı sağlayan Bağ-Kur'da, iktidarımız döneminde yürürlüğe konulan 3235 sayılı Ka
nunla sağlık sigortası uygulamasına da başlanmıştır. 1 Ocak 1986 tarihinden itibaren, üç yıllık 
bir dönem içinde, sağlık sigortası, Bakanlar Kurulu kararıyla, bütün yurda yaygınlaştırılmıştır. 

Bağ-Kur'da sağlık hizmeti, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, mahallî idareler, 
üniversiteler ve kamu iktisadî kuruluşlarının, sağlık tesisleri ile diğer sağlık tesislerinden hiz
met satın almak suretiyle sağlanmaktadır. Yapılan bu kanunî düzenleme ile, -bir aspirinlik sağ
lık yardımı dahi olmadığını her platformda dile getiren- takriben 9,5 milyon esnaf-sanatkâr, 
eş, çocuk, ana ve babalarına, emeklilerle bunların aile bireylerine, dul ve yetime sağlık hizmeti 
verilmesi amaçlanmıştır. 

Ancak, şu hususu, altını çizerek belirtmek gerekir ki, sigortacılık, gelir ve gider dengesi 
üzerine kurulan bir sistemler bütünüdür. Bunu sık sık tekrarlamak zorundayız. 

Yüce Meclise, sağlık sigortası bakımından, iki sosyal güvenlik kuruluşunun prim gelirleri 
hakkında da bilgi sunmak istiyorum. Vereceğim rakamların ne kadar çarpıcı olduğunu göre
ceksiniz. 

- Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olan işçi, aylık ücretine göre, en az 49 680 lira, -biz 50 
bin lira diyelim- yaklaşık 50 bin lira; en çok da 270 336 lira sağlık sigortası primi ödemektedir. 
Bağ-Kur'da ise, en alt basamaktaki sigortalı, 15 bin lira sağlık sigortası, primi ödemektedir. 
Birisi 50 bin lira ödüyor, öbürü 15 bin lira!.. 15 inci basamaktan prim ödeyen, yani şu anda 
en yüksek basamaktan prim ödeyen Bağ-Kur sigortalısı ise, 74 765 lira sağlık sigortası primi 
ödemekte halbuki, en yüksek sağlık sigortası primi ödeyen Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı 
işçi 270 bin lira ödemektedir. Görülüyor ki, sağlık sigortası için, işçi, Bağ-Kurludan yaklaşık 
yüzde 350 civarında daha fazla prim ödemektedir. Bağ-Kur'un, bu kadar düşük bir malî kay
nak ile Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık hizmetine paralel bir hizmeti vermesine maddeten im
kân yoktur ve olamayacaktır da. Tabiî, bu malî kaynak yetersizliğine, bir de, tedavi hizmetle
rindeki fiyat artışlarıyla, ilaç fiyatlarındaki artışların eklenmesi, hepinizin de yakinen bildiği 
darboğazın başlıca nedeni olmuştur. 

Ancak, şu hususu memnuniyetle ifade etmek gerekir ki, bütün olumsuzluklara rağmen, 
Bağ-Kur idarecilerinin üstün gayreti ile bütün sağlık harcamaları karşılanmış, eczane borçları, 
biraz gecikmeli de olsa, ödenmiş ve ödenegelmektedir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sosyal güvenlik, her şeyden önce, toplumsal bir eğitim 
meselesidir. Devlet kanun yapmakta, kanunları uygulamakta ne kadar görevli ise, sigortalıla
rın da kanunî vecibelerini zamanında yerine getirmek zorunlulukları vardır. Yüce Meclise su
nacağım şu ilginç tabloya hepinizin dikkatini çekmek istiyorum: Bağ-Kur'un, 1991 Nisan ayı 
itibariyle 2 073 398 aktif sigortalısı bulunmaktadır. Bu aktif sigortalılardan, sadece yüzde 26'sı 
muntazam prim ödemektedir arkadaşlar. Yüzde 51'i ise, arada sırada veya takip sonunda ve 
icra yoluyla prim ödemektedir. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Bakanım, para kazanmıyor, ekonomisi bozuk. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Yüzde 

24'ü ise, hiçbir şekilde prim ödememektedir; bu birinci husus. 
İkinci olarak, basamak yükseltme sistemini de sizlere açıklamak istiyorum. Arkadaşlar -

bahsettiler; ama, biraz değişik açıdan bakarak ifade ettiler. Kanun, sigortalıların ekonomik 
durumlarına göre prim ödeme sistemi düzenlemek amacıyla 1 ila 6 ncı basamak arasında bu
lunan sigortalılar için otomatik basamak yükselteni sistemini öngörmüş; 6 ila 24 üncü basa
maklar arasında ise, basamak yükseltme işleminin sigortalının yazılı talebine bırakmıştır. Ba
kıyoruz, tablo şöyle: Bağ-Kur sigortalılarının yüzde 61,3 'ü 6 ncı basamakta yıllardır duruyor 
7 nci basamağa çıkmıyorlar. Kanunî hakları olmasına rağmen bu haklarını kullanmıyorlar. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Çıkamıyor efendim, parası yok. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLÎK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Tabiî, böy

lece, çok düşük prim ödüyor, onun için de düşük dereceden emekli oluyor ve düşük emekli 
maaşı alıyorlar; ama, sonra da, emekli maaşlarının çok düşük olduğundan şikâyet ediyorlar. 
Ben, üç yıldan beri, devamlı olarak, Bağ-Kurluları, basamak yükseltmeye davet ediyorum, "daha 
yüksek prim ödeyiniz, daha yüksek basamaktan emekli olunuz" diye radyoda, televizyonda, 
gazetelerde, gittiğimiz yerlerde ve esnaf toplantılarında devamlı olarak ısrarla bunu vurgu
luyorum. 

Bütün bu meseleleri aşmak ve bir anlamda toplumsal eğitimi sağlamak için, Bakanlık ve 
Kurum olarak, esnaf kuruluşlarıyla sıkı bir işbirliği başlatılmıştır ve Birinci Esnaf Şûrasında, 
bütün bu konular, geniş bir perspektif içinde tartışılmış ve alınmasında yarar görülen tedbirler 
tespit edilerek uygulamaya konulmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Bakanlık olarak, Bağ-Kur'u sağlam bir malî bünye
ye kavuşturacak, sigorta ve sağlık hizmetlerini en iyi şekilde verebilecek duruma getirebilmek, 
için, uzun zamandan bu yana ciddî bir çalışma içinde olduğumuzu çeşitli vesilelerle Yüce Mec
lise arz etmiştim. 

özellik prim tahsilatına hız kazandırmak üzere, bütün Bağ-Kur teşkilatının yoğun çalış
ması suretiyle gerçekleştirdiği tahsilat etkinliğinde önemli artışlar sağlanmıştır. 

Birkaç rakam daha vermek istiyorum: 1988 yılında 247 milyar olan prim tahsilat miktarı, 
alınan bu tedbirler sonunda, 1989 yılında yüzde 89'luk bir artış göstererek 468 milyar liraya, 
1990 yılında ise yüzde 121'Iik bir artış göstererek 1 trilyon 39 milyar liraya ulaşmıştır. 

"Kıpılan ödemeleri ve artış oranlarını belirtmek gerekirse, 1988 yılında 246 milyar lira olan 
sigorta ödemeleri, 1989 yılında yüzde 87'lik bir artış göstererek; 469 milyar lira, 1990 yılında 
ise yüzde 81.9'luk bir artış göstererek, 837 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. 
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1988 yılında 31 milyar lira olan sağlık ödemeleri, yüzde 412 artarak, 1989 yılında 159 mil
yar liraya, 1990 yılında yüzde 47 artarak, 235 milyar liraya ulaşmıştır. Sağlık ödemelerindeki 
artışın 1991 yılında ise, yüzde 300'ün üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sayın Bakanım, KDV'nin yüzde 10'unu aktarırsak 2,5 
trilyon lira yapar; Bağ-Kur da kurtulur, siz de kurtulursunuz. Bu konuda verdiğimiz kanun 
teklifini arkadaşlarımız desteklesinler. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Efendim, 
inşallah alırız. 

Değerli arkadaşlarım, prim tahsilatında etkinliğin sağlanması ve sağlık giderlerinde hak
sız ödemelerin -bilhassa bunun altını çiziyorum- önlenmesi konusunda alınan idarî tedbirleri 
da şu şekilde sıralayabilirim: 

öncelikle, bütün yurt çapında, sigortalılar adres yönünden taranmıştır. Prim borcu bulu
nan sigortalılar sıkı bir takibe alınmış ve ödeme kolaylığı sağlamak bakımından, 10 ay taksitle 
ödeme imkânı tanınmıştır. Bütünü müdürlüklerinde danışma büroları ve vezne sistemine ge
çilerek, primin yerinde tahsili temin edilmiştir. 

Bunun da altını çiziyorum: Sağlık sigortası kapsamında hakkı olmayan kişilerin karneleri 
kullanmalarını önlemek amacıyla ciddî tedbirler uygulamaya konulmuştur. 

Reçeteler sıkı bir incelemeye alınarak, eczaneler ile Kurum arasında doğan anlaşmazlıklar 
dolayısıyla sigortalıların mağduriyetini önlemek amacıyla, ilaç bedellerinin tamamı Kurum ta
rafından ödenmeye başlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Bağ-Kur, bir sosyal güvenlik kuruluşudur. Devlet te
minatı altında olan bu Kurumun, tabiî ki, iflası söz konusu değildir. Kuruluşundan bu yana 
gelen sistem bozuklukları, aktuaryel denge sağlanmadan verilen kolay emeklilik hakları, primli, 
primsiz borçlanma uygulamaları Kurumu, bugün için malî gücünün üstünde bir ödeme yü-
kümlülüğüyle karşı karşıya bırakmıştır. Bütün bunlara rağmen, Hükümetimiz ve Bağ-Kur, elin
den geleni yapmıştır ve yapmaktadır. Bütün güçlüklere rağmen ödemeler muntazam yapılmak
tadır. Biraz evvel ifade ettiğim gibi eczanelerde bir sürü aksaklıklar olmuşsa da, büyük ölçüde 
düzeltilmiştir. Her yıl iki defa yapılan katsayı artışı, Bağ-Kur emeklilerine de aynen uygulan
maktadır. 

Şimdi, tekrar ediyorum ki, bu yasa, sosyal güvenliğin temel ilkelerine aykırı olarak birta
kım yanlışlar üzerine bina edilmiştir. Ortada bir yanlış varsa, bu yanlışı ben dahil, kim yapmış
sa, burada da, basına da çekinmeden söylerim arkadaşlar; gizlilikten yana olmayan bir insa
nım. Yanlışlıkları dürüstlükle ortaya koyalım ki, buna doğru çözümler getirebilelim. 

Ayrıca, sosyal güvenlik çok hassas bir konudur, çok hassas dengeler üzerine oturtulmuş
tur ve acele ile kanun tasarıları hazırlanamaz. Acele ile verilen kanun teklifleri çok büyük fa
turalar getirebilir. Bu nedenle, biz uzun süreden beri Bakanlığımızda titiz çalışmalar sonunda 
şu noktaya geldik: 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun genel bir revizyona tabi tutulmasında ve 
günün şartlarına göre düzenlenmesinde, ayrıca diğer sosyal güvenlik uygulamalarıyla da ara
sında paralellik kurulmasında zorunluluk vardır. Birisi 25 yılda emekli olacak, diğeri 15 yılda 
emekli olacak; birisi 15 bin lira yatıracak, diğeri ise 50 bin lira; böyle durumların olmaması 
gerekiyor. O sebeple, bütün bunları düzelten bir kanun tasarısını hazırlamış durumdayız. He
pinizden, bu kanun tasarısını desteklemenizi istiyorum. 
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Hepimizin hemfikir olduğumuz, Bağ-Kur'un malî yapısındaki zayıflık ve girdiği darbo
ğazdan çıkması için de bu tasarıların çok süratli bir şekilde Genel Kuruldan çıkması gerektiği
ni ifade ediyorum. 

Bu düşünce ve görüşlerle, hepinize tekrar saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gensoru önergesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Gündeme alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum: Gensoru önergesinin gündeme alın

masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Başka bir konuya geçmemiz halinde, konunun yarım kalacağı endişesine binaen, gündem

deki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 1 Mayıs 1991 Çarşamba günü -evvelce 
alman karar gereğince- saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.53 

VI.— SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, çifte pasaport taşıdığı iddia edilen bir vatandaşa 

ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Akkaya'ntn yazılı cevabı (7/1936) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak yanıt
lanması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Fikri Sağlar 

tçel 

1. Ahmet özal, çifte pasaport taşımakta mıdır? Taşıyorsa, bu hangi ülkenin vatandaşları
na verdiği pasaporttur? 

2. Ahmet özal ne iş yapmaktadır? Bugüne kadar hangi işlerle iştigal etmiştir? Banka Ge
nel Müdürleri tayinleri, ya da buna benzer kamu icraatlarında Ahmet özal'ın etkin rol oyna
dığı söylenmektedir. Hangi sıfatla kararlara etkili olmaktadır? 

3. Emlak Bankasının Doğuş Holding arazisini aldığı günden bu yana banka yönetim ku
rulu üyesi Bülent Gültekin niçin kurul toplantılarına katılmamaktadır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.4.1991 

Sayı : 03-14/2.02-6035 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 6.3.1991 tarih ve 7/1936-7055/31527 sayılı yazı. 
tçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'in Sayın Başbakanımıza yönelttiği yazılı sorunun cevabı 

ilişikte sunulmuştur. 
Arz ederim. 

» 
Kemal Akkaya 
Devlet Bakanı 
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Cevap : 
1. ilgili dairede sorunuzu doğrulayan bir kayıt yoktur. 
2. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bir Hukuk Devletinde Vatandaşların kişilik 

hakları ile hak ve özgürlüklerini nasıl kullandıkları; her isteyenin bilgi ve denetimine açık de
ğildir. Vatandaşlarımız yasalara uygun olmak şartıyla diledikleri işte çalışabilirler. 

Bu tür tasarrufların denetlenmesi yasaların koyduğu esas ve usullere uyularak, gerekçe gös
termek suretiyle yetkili mercilere başvurmakla mümkündür. 

Ahmet özal'ın "Banka Genel Müdürlerinin atanmasında ve buna benzer kamu icraatın
da etkili rol oynadığı söylentileri" eğer varsa, bir hayal ürünü veya maksatlı bir yakıştırma olabilir. 

3. Doğuş Holding'in arazisi Banka Yönetim Kurulunun Mayıs 1988 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmış olup, Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Gültekin bu tarihten sonra 1988 yılında 
yedi toplantıya katılmış ve Şubat 1989'da ayrılmıştır. 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, SEKA grevi nedeniyle 1989 - 1990 yıllarında 
gerçekleştirilen kâğıt ithalatına ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Kemal Akkaya 'nm yazdı cevabı (7/1945) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Kemal Akkaya tarafından yazılı olarak yanıtlan

ması için gereğini arz edeim. 
Saygılarımla. 

Fikri Sağlar 
tçel 

SEKA grevi nedeniyle ihtiyacı karşılamak özere grev sırasında (1989-90) ithal edilen kâğıt
larla ilgili bilgiler aşağıdaki cetvele göre ayrı ayrı nedir? 

İTHAL EDİLEN KAĞIT (TON) İTHALAT TUTARI İTHAL EDEN FİRMA ADI 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.4.1991 

Sayı.: 03.14/2.02-6036 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29 Mart 1991 tarih ve 7/1945-7015/31341 sayılı yazınız. 

tçel Milletvekili D. Fikri Sağlar'ın Bakanlığıma yöneltiği yazılı soru önergesinin cevabı 
aşağıda sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Kemal Akkaya 
Devlet Bakanı 

Cevap: 

SEKA Genel Müdürlüğünün Üretim, ithal ve ihraç sayılarını gösteren cetvel ilişiktedir. 
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BtRtM TON TARtH: 19J.1991 

Klğıt-Karton Türleri 

I. Yazı-Tabı Kâğıtları 

II. Gazete Kâğıdı 

III. Sargılı Kağıtlar 

IV. Temizlik Kağıtları 

V. Kraft Torba Kâğıdı 

VI. Oluklu Mukavva K. 

VII. Kartonlar 

VIII. Sigara, ince 
özdK. 

1988 

ÜRETİM Stok 
farb 

1989 

ÜRETİM Stok 
farla 

Seka 
iarja ıaro 

özd Toplam tthalat ihracat (+.—) Tttketim Seka özd Ibplam İthalat ihracat (+.—) Takdi 

51 194 50 886 102 080 39 702 5 031 2 341 139 092 71 130 50 996 122 126 44 5» 2 811 (4 290) 157 5 

121265 0 121265 47 808 319 (128)168 626 150 672 0 150 672 56108 48(10 023)196 70 

25545 14 239 11092 1341 402 49937 36230 11339 47 569 24 127 743 (4065) 67488 265 

0 22 652 22652 1430 8 742 0 15 340 029 560 29 560 1706 9 256 0 22 010 

83 076 0 83 076 31 063 0 (213) 113 946 95 007 0 95 007 12 (7 851) 123 841 103 2 

44 277 178 830 223 107 31 228 2 711 1 904 253 528 50 972 183 821 234 793 41̂ 124 1 052 (1 757) 273 M 

37 535 79 341116 876 19 735' 5 039 (1 595) 129 977 47 038 87 24U34 279 2 843 64(4 654)132 4 

4 379 0 4 379 847 116 44 5 154 6 266 0 6 266 2 722 0 (628) 8 3 

Genel Toplam 367 271345 948 713 219 182 925 23 299 2 755 875 600 451 315 368 9S7 120 272 212 437 13 91603 268)983 5 

(*) Ithalat-Ihracat rakamları ADTB kaynaklarından almmtşttr. 
(**) Özel Sektöre ait rakamlar bir önceki yd anketine göre. tahmin edilmiştir. 
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3. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, turizm sektörünün içinde bulunduğu sorunlara karşı 
ne gibi önlemler altnacağtna üişkin sorusu ve Turizm Bakanı ilhan Aküzüm'ün yaztlı cevabı (7/1960) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Turizm Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygı ile 

arz ederim. 
Erdal Kalkan 

Edirne 
İki yıldır uygulanan kur enflasyon politikası ve son 5,5 aydır yaşanan Körfez krizi ve daha 

sonra başlayan Körfez savaşı nedeniyle, Turizm Sektörü can çekişmektedir. Bu nedenle; 

1. Döviz kuru -enflasyon oranlarını gerçek bir yapıya kavuşturmak için gerçek kur uygu
lamasına geçmeyi düşünüyor musunuz? Bu konuda alacağınız tedbirler nelerdir? 

2. 1991 yılı için krizden çok büyük zarar gören seyahat acentalarını subvanse etmeyi gün
deminize aldınız mı? Aldınız ise sübvansiyonun miktarı ne kadardır? 

3. Tuzirm sektörünün döviz girdisinin en az % Tini tanıtım bütçesi olarak ayırmayı düşü
nüyor musunuz? Bu konuda projeleriniz var mı? Varsa nelerdir? 

4. Artan maliyetler nedeniyle seyahat acentalarının fiyat arttırmanı engellemek için ne gi
bi tedbirler alınmıştır? Seyahat acentalarını KDV istisnasından yararlandırmak, SSK borçları
nı düşük faizle ertelemek, 1989-1990 yıllarında yaptıkları işler nazara alınarak kredi vermek 
Türkiye'ye gelecek uçaklardan yer hizmetlerinde indirim yapmak, elektrik depozitelerini erte
lemek, havalimanı ve liman gümrüklerinden alınan ayak bastı parasını düşürmek gibi tedbir
ler almayı ve bu uygulamaları adil olarak yaşama geçirmeyi düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Turizm Bakanlığı 26.4.1991 

Sayı : 55.3/233-4503-8799 
Konu : Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12.3.1991 tarih ve KAN. KAR. MD. 7/1960-7148/31790 sayılı yazınız. 
ligi yazınız ekinde Bakanlığımıza gönderilen Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın yazılı soru 

önergesi'nin, cevap yazısı ekte gönderilmiştir. 
Bilgilerinize saygıyla arz ederim. 

İlhan Aküzüm 
Turizm Bakanı 

Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kalkan'ın 
Yazılı Soru önergesine Cevaptır. 

Körfez Krizinin Turizm Sektörünü olumsuz etkilemesi nedeniyle, Bakanlığımızca Sektörü 
destekleyici tedbir ve teşvik imkanları hazırlanmıştır, 

Körfez Krizinin sonuçlanmasıyla birlikte; hem önceki yıllarda yapılmış olan faaliyetlerin 
olumlu birikimi, hende yurt dışı temsilciliklerimizin gösterdiği çabaların bir sonucu olarak, 
geleceğe yönelik ümitler hızla artmaktadır. Bunun kanıtını; 160 ülkeden 4 000 temsilcinin ka
tıldığı Dünyanın en büyük Turizm Fuarı olan Berlin Turizm Fuarında, tüm tur operatörle 
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rinin, 1991 yılı programlarının gerçekleşmemesi için hiç bir neden kalmadığını ifade etmeleri 
ve Türkiye için de sonucun bu yönde olduğunu belirtmiş olmalarıyla görmüş bulunuyoruz. 

Bu genel yaklaşım kapsamında sorularınızın cevaplarıda aşağıda sunulmuştur: 
1. Malumlar olduğu üzere, 1983 yılından itibaren Türk Kambiyo mevzuatı ve sisteminde 

yapılan değişiklikle gerçekçi kur uygulamaları başlamış ve sistem Türk lirasının konvertıble ol
masına yönelik Hükümet Politikaları içerisinde yönlendirilmiştir. Konvertıbıleteye geçişle bü
tün ülkelerde olduğu gibi döviz kurları serbest piyasa şartları içerisinde Merkez Bankasınca 
belirlenmektedir. 

Makro ölçekli bu kararlar tüm sektörlerde ve Turizmde de aynı çerçevede uygulanmaktadır. 
2. Bakanlığımızca söktörün 1990 yılı Ağustos ayından itibaren yaşadığı sıkıntıyı hafiflet

mek amacıyla tüm turizm yatırım ve işletmelerine yönelik olarak makro seviyede tedbirler alınmış 
ve hızla hayata geçirilmiş bulunmaktadır. 

Bu çerçevede ilk defa olarak Seyahat Acentaları 1990 yılında kaynak kullanımını destekle
me priminden yararlanmışlardır. 1991 yılı içinde de bu uygulama düşük faizli, 1 yılı ödemesiz, 
5 yıla kadar vadeli şeklinde sürdürülmektedir. 

Bunun dışında Seyahat Acentaları ayrıca, Kalkınma Bankasının uygulanmakta olduğu Tu
rizm Kredilerinden de faydalanma imkanına sahiptirler. 

Sağlanan bu kerdilerle Seyahat Acentalarının, finansmana yönelik problemlerini büyük 
ölçüde hafifleteceği açıktır. 

3. Körfez Krizinin yarattığı olumsuz etkiyi bertaraf etmek ve Dünya Turizm pazarına etki
leyici bir tanıtım kampanyasıyla çıkmak amacıyla 1991 yılı Tanıtma Bütçesine büyük bir ağır
lık verilmiştir. Tanıtmaya ayrılan bütçemiz 32 milyar liradır. Bu miktar içinde reklam giderle
riyle ilgili kaynak 1990 yılına nazaran % 80 artırılmıştır. Ayrıca, tanıtma kampanyamızın za
manında gerçekleşmesi için, tanıtmaya ayrılan bütçe ödeneği ilk defa olarak bütçe yılı başında 
tümüyle serbest bırakılmıştır. 

Bunun dışında tanıtmaya yönelik 92 milyar liralık ek ödenek talebimiz de Maliye ve Güm
rük Bakanlığı'na iletilmiş bulunmaktadır. 

Bu ödeneğin alınması halinde Turizm giderlerinden tanıtmaya ayrılan pay arzu edilen se
viyeye yaklaşmış olacaktır. 

4. 1991yılının kendine özel pazarlama şartlan göz önünde bulundurularak Turizm İşlet
melerinin büyük ölçüde 1990 yılında uyguladıkları fiyatlarda artışlar yapmamaları sağlanmış
tır. Ayrıca önerilerimiz üzerine yüksek planlama Kurulu'nda Türkiye'ye Turist getiren yerlive 
yabancı charter uçaklarının, Türkiye'den alacakları yakıt fiyatlarında ve Türk uçakları için yer 
hizmetlerinde °/o 50 indirim sağlanmış, ayak bastı ücretleri S dolara indirilmiş, ayrıca Kültür 
Bakanlığı da müze giriş ücretlerini; hiçbir artırım yapmadan 1990 seviyesinde tutmuştur. 

1991 yılında, en azından Dünya pazarlarındaki yerimizi korumak, ilerideki yıllarda ise; 
bu payı artırmak amacıyla, milyarlara ulaşan yatırım ve iş hacmine sahip, aynı ölçüde istihda
mı artırıcı ve ülkeye döviz kazandıran sektörümüzün, atıl duruma girmeden, bugüne kadar 
olduğu gibi hizmet için, tanılma-pazarlama-yatırım-kredi ve diğer teşviklerle birlikte bir bü-

' tün olarak desteklenmeye devam edecektir. 
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4. — Ankara Milletvekili livfik Koçak'tn, Atatürk Orman Çifüiği'ne ait arazide yasa dışı inşa
atlaryapıldığı iddiasma ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım Orman ve Köyişkri Bakanı LutfuUah 
Kayalar'tn yazılı cevabı (7/1967) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 13.3.1991 

Aşağıdaki sorularım Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Tevfik Koçak 
Ankara 

1. Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği'nin toplam alanının miktarı nedir? Ne kadarı dev
letin yasal malı olarak görülüyor? 

2. Halen Atatürk Orman Çiftliği alanı içerisinde yasadışı inşaatlar yapıldığına değin iddi
alar vardır. Bu iddialar doğru mudur? Eğer doğru ise, yasa dışı inşaatları yapanlar hakkında 
herhangi bir yasal işlem yapıldı mı? 

3. Atatürk'ün mesire yeri olarak kurdurduğu AOÇ'de ANAP dönemi zenginlerinden ve 
özal ailesine yakınlığı bilinen bir işadamının kaçak yapılanna hükümetinizce göz yumulduğu 
iddiları doğru mudur? Yine bir işadamının kaçak otel yaptığı ve bunun için Savunma Bakanlı
ğından bazı etkili kişilerden bu konuda destek gördüğü doğru mudur? 

4. İktidarınız döneminde Atatürk Orman Çiftliği'nin ne kadarlık bölümü devlet kuruluş
larına, özel kuruluşlara ve Savunma Bakanlığı'na devredildi? 

5. Hiç olmazsa bundan sonra AOÇ'nin yağmalanmasının önlenmesi için herhangi bir gi
rişimde bulunacak mısınız? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 26.4.1991 
Sayı : ÖKM-2-178 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ~ 
tlgi : Kan. Kar. Md. lüğünün 19.3.1991 tarihli ve 7/1967-7210/31978 sayılı yazısı. 

Ankara Milletvekili Sayın Tevfik Koçak'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

1. Atatürk Orman Çiftliği'nin toplam arazisi 33.851 dekar olup tamamı Devletin yasal 
malıdır. 

2-3. Atatürk Orkan Çiftliği mülkiyetindeki alan içerisinde yasadışı veya kaçak inşaat bu
lunmamaktadır. 

4. İktidarımız döneminde Atatürk Orman Çiftliği arazisinden devlet kuruluşlarına, özel 
kuruluşlara ve Milli Savunma Bakanlığına devir yapılmamıştır. 

5. 24.3.1950 Tarihinde kabul edilen 5659 Sayılı Atatürk Orman Çiftliği Kuruluş Kanunu
nun 10 uncu maddesi, gayri menkullerin gerçek veya tüzel kişilere devir ve temliki ile kamulaş
tırmasını özel bir kanunla izne bağlanmıştır. 
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Çeşitli tarihlerde kabul edilen kanunlarla çiftliğe ait 6azı araziler değişik kuruluşlara sa
tılmış veya devredilmiştir. Bu nedenle çiftliğin yağmalanması gibi bir olay söz konusu değildir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

5. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Magic-Box yayınlarıyla ilgili olarak Savcılığa yapılan 
suçduyurusunun sonucuna ve TRT'nin söz konusu kuruluştan haber-görûntü satın aldığı iddiasına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Akkaya'ntn yazüı cevabı (7/1973) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun TRT'den sorumlu Devlet Bakanı Sayın Kemal Akkaya tarafından ya

zılı olarak cevaplanıdırılmasını saygı ile arz ederim. 
Musa Gokbel 

Muğla 
Anayasamızın 133. maddesi "Radyo ve Televizyon istasyonları, ancak Devlet eli ile kuru

lur ve idareleri tarafsız bir kamu tüzel kişiliği halinde düzenlenir" derken halen yürürlükteki 
29S4 sayılı "Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 4. madde "Yurt içine ve yurt dışına yayın 
yapılması devletin tekelindedir" hükmünü taşımaktadır. 

Gerek Anayasa*nın 133. madde hükmü, gerekse TRT yasasının 4. madde hükmü ortaday
ken ülkemizde Macix-Box'un, Star-1 yayınları sürmektedir. 

Bildiğiniz gibi yasaların varlığı ve uygulanabilirliği Devletin hükümranlık hakları ile doğ
rudan ilintilidir. 

Konu ile ilgili TRT yasasındaki değişikliğin önerildiği, tasarının Bayındırlık-tmar Ulaştır
ma ve Turizm Komisyonundaki görüşülmesi sırasında yönelttiğim soruya verdiğiniz cevapta; 

"Macix-Box, Star-1" yayınlarının "Devlet tekeline rağmen yapıldığını, suç teşkil ettiğini, 
yayının uydu aracılığı ile yapıldığı için engellenemediğini, ancak TRT'nin savcılığa suç duyu
rusunda bulunduğunu" açıklamıştınız. 

Bu durumda; 
1. TRT'nin savcılığa bulunduğu suç duyurusun sonuçları nedir? 
2. Suç duyurusupda bulunulan bir kurumun kameramanları stadlarda ve hatta Meclis içinde 

nasıl çekim yapabilmektedir? 
3. özellikle Sayın Cumhurbaşkanının son Moskova gezisi sırasında TRT'den görüntüle

rin Star-1'den satın alındığı, hatta bu durumu gizlemek için Cumhurbaşkanının basın toplan- . 
tısındaki Star-1 mikrofonundaki yazının görülmemesi için özel bir gölge düşürüldüğü doğru
mudur? TRT Cumhurbaşkanı gezisinde Star-1'den haber-görüntü satın almışmıdır? 

4. Bütün bunlar doğru ise, TRT'nin hem tekel haklarına tecavüz eden, devletin hüküm
ranlık haklarını zedeleyen bir kuruluşu TRT hem savcılığa verip hemde haber alış verişi yap
masını ne ile açıklıyorsunuz? 

5. Anayasaya, yasaya rağmen faaliyetini sürdürebilen bu kuruluşu bu organlara rağmen 
koruyan varandır? Varsa kimdir bu, yasanın, anayasımn üzerinde yaptırım gücü olan? 

6. Konu ile ilgili Bakan ve içinde bulunduğunuz hükümetin temel görevi, develetin hü
kümranlık haklarını savunmak, yasaları uygulamaktır.. 

Bu örnekte olduğu gibi, görevinizi yapabiliyormusunuz? 
Bu durumda ne yapacaksınız? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 29.4.1991 

Sayı : 03.14/2.02-6038 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 20 Mart 1991 tarih ve 7/1973-7232/32066 sayılı yazınız. 
Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in yazılı sorusuna verilen cevap ilişikte sunulmuştur. 
Arz ederim. 

Kemal Akkaya 
Devlet Bakanı 

Cevap : 
1. Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturma, bilirkişi aşamasında olup, 

halen devam etmektedir. 
2. Anayasanın 133.'üncü maddesi değiştirilerek özel TV'ye izin verilmesi görüşü Meclis'-

teki siyasal partilerimizce benimsenmiş görünmektedir. Magic Box yetkililerinin Meclis Genel 
Kurulu'nda ve kulislerde çekim yapmaları Meclis Başkanlığınca yasaklanmıştır. Ancak, ilgili 
Kuruluşun sarı basın kartı hamili görevlilerinin Meclis Basın Bürosunda görev yapmalarına 
yasal bir engel bulunmamaktadır. 

3. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Moskova ziyareti Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca 
bir spiker, bir muhabir ve iki kameradan oluşan bir ekip tarafından izlenmiş ve TRT'de yayın
lanmıştır. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun ekip göndermediği ve anılan Kuruluştan görün
tü satın aldığı yolundaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. TRT'nin bu kuruluş ile herhangi 
bir alış verişi söz konusu olmamıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısında görüntüye gelen mikrofondaki "Star-1" yazısı 
üzerine gölge düşürülmesi herhangi bir durumu gizlemek için değil, adı geçen kuruluşun TRT 
tarafından reklamının yapılmaması için düzenlenmiştir. 

4. Yukarıda arz edildiği üzere, bu husustaki iddialar gerçek dışı olduğu için başkaca bir 
açıklama yapılmasına gerek duyulmamıştır. 

5. Ülkemizde yasalar dışında herhangi bir kuruluşun himayesi veya yaptırım gücü söz ko
nusu değildir. 

6*. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz 'tn Afyon ili Dazkırı ilçesi Çiftlik Köyü arazisine ve Emirdağı 
ve Dazkırı ilçelerine bağlı bazı köylerin içme suyu sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyisle-
ri Bakam Lutfullah Kayalar'm yazdı cevabı (7/1996) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Lutfullah Kayalar tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Baki Durmaz 

Afyon 
1. Afyon İli Dazkırı ilçesi Çiftlik köyü bulundukları araziyi 60-70 seneden beri tarla, bağ 

ve bahçe olarak kullanmakta iken tapu Kadastro çalışmaları sırasında bu arazinin ormana ait 
olduğu görüşü ile tapuları kullanan mükelleflere vermemiştir. 
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6831 Sayılı Orman Kanununun 2. maddesi gereğince bu arazinin orman olarak muhafa
zasında bilim ve fen bakımından hiçbir yararı bulunmadığı gibi 500'e yakın köy halkının tek 
geçim kaynağı olan bu arazinin orman statüsünden çıkarılarak tapularının kullananlara tahsi
si konusunda Bakanlığınızca ne düşünülmektedir? 

2. Afyon tli Emirdağı tlçesi Karakuyu tncik Aşağı Aliçomak köyleri ile Dazkırı ilçesinin 
Karaağaç kuyusu köy grubu içme sularının ne zaman yapılacağı konusunda ne düşünülmektedir? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 26.4.1991 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sa,yı : ÖKM-2-191 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Kan. Kar. Md.lüğünün 29.3.1991 tarihli ve 7/1996-7336/32397 sayılı yazısı. 

Afyon Milletvekili Sayın Baki Durmaz'in yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Afyon-Dazkırı tlçesi, Çiftlik Köyünde 1987 yılında başlayan tapulama çalışmalarına 
mahalli Orman İşletme Müdürlüğünce 125 parsele mahkeme nezdinde itiraz edilmiş, bunun 
124'ünün kararı kesinleşmiş, bu yerlerin orman olduğuna karar verilmiş, geri kalan 1 parsele 
ise Yargıtay'da itiraz edilmiştir. 

Konu edilen Dazkırı tlçesi, Çiftlik Köyünde 6831 Sayılı Orman Kanununun 2. maddesi 
uygulanabilmesi için 1991 yılı programına alınarak Orman Kadastro Komisyonuna gönderile
cektir. 

2. Afyon-Emirdağ-Aşağı Aliçomak köyü 500 milyon TL. ve Afyon-Dazkırı-Karaağaç ku
yusu köyü ise 770 milyon TL. keşif bedelle 1991 yılı içmesuyu inşaat programında yer almakta 
olup, ihale çalışmaları bitmek üzeredir. 

Afyon-Emirdağ-KarakuyU ve tncik Köylerinin içmesuyu projeleri Karakuyu grubu adı al
tında tamamlanmıştır. Söz konusu projenin 1990 yılı fiatlarıyla tutarı 700 milyon TL. olup 
ödenek yetersizliği nedeniyle 1991 programına dahil edilememiştir. Bütçe imkânlarına göre önü
müzdeki yıl yapım programlarında değerlendirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

7. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Nevşehir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi dan 3 hekimin 
telgraf emri ile Doğuya sürüldükleri iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil Şıvgm'm yazdı ceva
bı (7/1999) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın tarafından yanıtlan
masına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Ali Uyar 
Hatay 

1. Nevşehir Tabip Odası yönetim kurul üyesi olan 3 hekimin telgraf emri ile Doğu'ya sü
rülmelerinin bir nedeni var mıdır? 

2. Bunun amacı tabip odalarını etkisiz hale getirmek midir? 
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3. Bu sürgünün Nevşehir Devlet Hastahanesi başhekimi Dr. Nihat özen hakkında açılan 
soruşturma ile ilgisi var mıdır? 

4. Seçimle gelmiş bir yönetim kurulunu düşürmek için, hukuk dışı oyunlarla düşürmeye 
çalışmak demokrasi, hukuk devleti ilkesi ile bağdaşır mı? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 26.4.1991 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM 9239/550 

Konu : Soru önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 2.4.1991 gün ve Kan. Kar. Dai. Baş. 7-1999-7353-32448 sayılı yazıları. 
Hatay Milletvekili Ali Uyar'in Bakanlığımızca cevaplandırılmasını istediği Nevşehir Ta

bip Odası Yönetim Kurulu üyesi olan 3 hekimin telgraf emri ile Doğu'ya sürüldükleri iddiası
na ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişkite sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Şıvgın 

Sağlık Bakanı 
Hatay Milletvekili Ali Uyar'in Nevşehir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi olan 3 heki

min telgraf emriyle Doğu'ya sürüldükleri iddiasına ilişkin yazılı soru önergesine cevabımız: 

Bakanlığımız, Anayasamızın 56. maddesinde belirtilen "...herkesin hayatını, beden ve ruh 
sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak..." görevi ile yükümlüdür. Gerek bu görevin gerçekleşti
rilmesi ve gerekse Irak'tan ülkemize sığınanların sağlık problemlerinin çözülmesi amacıyla; stan
dart kadro kıstaslarına göre boş olan kadroların doldurulması ve sağlık hizmetinin bütün yurt 
sathında aksamadan dengeli bir şekilde yürütülmesi hususları da gözününde bulundurulmak 
suretiyle, bazı sağlık personeli, geçici olarak Doğu ve Güney-Doğu Anadolu Bölgesi'nde gö
revlendirilmiştir. Bu görevlendirmeler periyodik aralıklarla yapılmaktadır, tik etapta 313 kişi, 
daha sonra da sırasıyla 55, 14, 15 personelimiz geçici olarak görevlendirilmiştir. 

Nevşehir teşkilâtımızda görevli olan 3 hekim de, aynı Bölge'de geçici olarak görevlendiri
len personel arasında yeralmıştır. 

Konunun Tabip Odaları ile bir ilgisi olmadığı gibi, Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimi 
Nihat özen'Ie ilgili olarak Bakanlığımızca yürütülen veya Bakanlığımıza intikal eden bir tah
kikat bulunmamaktadır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

110 UNCU BİRLEŞİM 

30 . 4 . 1991 Sah 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK tŞLER 

1. — Kütahya Milletvekili H. Cavit Erdemir ve 22 arkadaşının, yanlış politika 
ve tatbikatları ile Bağ - Kur'u iflasa sürüklediği ve işlevini yapamaz hale getirdiği id
diasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut hakkında Anayasanın 99 
uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi 
(11/21) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — 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) 

2. — 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) 

3. — 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) 

4. — 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-
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sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

5. — 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, 
îçtüzüğtfiri 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/106) 

6. — 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) 

7. — istanbul 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) 

8. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanı ve izmir 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) 

9. — 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) 

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

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

12. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 10 arkadaşının, İstanbul'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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

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

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

15; — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 17 arkadaşının; ülkemizdeki petrol 
rezervleri ile üretim ve ithalatının seviyesini, körfez krizi nedeniyle petrol ürünlerine 
yapılan zamların ve yabancı petrol şirketlerinin ekonomimize etkilerini. tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

16. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

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

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

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

20. — 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) 

21. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 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) 
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22. — tzmir, 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) 

23. — 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) 

24. — 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 yollarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün. 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

25. — 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 yayınlayan 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) 

26. — 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) 

27. — 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) 

28. — 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 Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/126) 

29. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

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



— 5 — 

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

32. — 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 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/34) 

33. — Bingöl Milletvekili îlhami 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, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/130) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer ve 9 arkadaşının, Diyarbakır ili 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) 

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

36. — Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı ve 56 arkadaşının, Hükümetin 
körfez krizine ilişkin.politikası ve yaklaşımları konusunda Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/35) 

37. — istanbul 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

38. — 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) 

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



40. — 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) 

41. — 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) 

42. — 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, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/137) , 

43. — 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) 

44. — 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) 

45. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün ve 42 arkadaşının, Türkiye Radyo ve Tele
vizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 10.1 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/37) 

46. — 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) 

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

48. — İstanbul 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) 

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

50. — 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) 

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

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

53. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 15 arkadaşının, zeytinciliğimizin durumu
nu ve zeytin üreticilerinin ekonomik sıkıntılarını tespit etmek amacıyla Anayasanm 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/144) 

54. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç ve 14 arkadaşının, kamulaştırma iş
lemleriyle ilgili şikâyetler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/41) 

55. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunun (BAĞ - KUR'un) 
ve Kurum sigortalılarının sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/42) 

56. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 19 arkadaşının, Bulgaristan'dan ülke
mize göç eden soydaşlarımızın sorunlarını ve bu sorunlarının çözümü için bugüne ka
dar yapılan çalışmaları tespit etmek amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

57. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp ve 12 arkadaşının, Cumhurbaşkanı 
Turgut özal'ın «acil para yardımı» ve «stratejik işbirliği» konularında ABD Başkanı 
Bush ile yaptığı ikili görüşmeler konusunda Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/43) 

58. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 11 arkadaşının, Türk Kadınını Tanıtma 
ve Güçlendirme Vakfının hangi faaliyetlerde bulunduğunu, hangi uluslararası ihale ve 
anlaşmalardan pay aldığını, kimlerden ne kadar bağış topladığını, bağış yapanlar ve 
Vakfın kurucu ve yöneticileri ile bunların eş ve çocuklarının resmî kurum ve kuruluş
lardan aldıkları, iş ihale ve kredileri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/146) 
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59. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 11 arkadaşının, üreticilerin elinden yok pa
hasına çıkan ürünlerin tüketicilere fahiş fiyatlarla yansımasının nedenlerini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'ih, 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) 

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 irfan 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 İlçesinde 
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından, sözlü soru önergesi (6/168) 

8< — Erzurum Milletvekili İsmail 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) 

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

11. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük İlçesi KapuUu Köyün
de yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve1 İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/186) 



- 9 -

İl. — 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, İstanbul'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 «.atili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başıbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

17. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uhıdere 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 sınırı 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 Seno-
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'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin ya
kacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 

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

23. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altınertn, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tahrip 
edil'diği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/277) 
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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 tskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

26. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin tçişleri 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) 

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, doğaigaz santrallarına 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'ın, 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 sözilti soru önergesi (6/382) (1) 

35. — İzmir 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) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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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) 

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. — Diyafbakır 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.— İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, istanbul 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 
İçişleri 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) 
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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) 

55. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Güraeler'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 Yildırım'ın, Tunceli İli Hozat İlçesi Em
niyet Amirliğinde görevli bir komiser 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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/416) (1) 

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) 
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64. — Ankara 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
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 İli Şenkaya İlçesine bağlı 
Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme kararının 
infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularına HSşkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/426) (1) 

69t — 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 tlçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırları içine alınmaması
nın nedenine ilişkin İçişleri 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) 
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76. — Amasya Milletvekili Mehmet Tabir 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 tli 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 iş
kenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi ile İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 

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) (i) 

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 İlgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

84. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi pcnizli 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) v 

85. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili 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) 



— 15 — 

89. — îzmir 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. — îzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına alınan 
sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/446) (1) 

9 1 . — 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 tli Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının'bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Baka/undan sözlü soru önergesi (6/450) (1) 

93. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca 
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'ı-n 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 zanatkârıara 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 içişleri 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 Başkan vekilliğine yapılan atamaya ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 
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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. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/425) 

104. .— İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gib,i 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. — istanbul 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'nün, 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 iözlü 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 Milletvekili 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 kaldırılmasının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 
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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) (l) 

117. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, I Mayıs gösterileri nedeniyle göz
altına alınanların sayışma 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 Aytekin 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 kararına 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 alman güç trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/489) (1) 

- 126. — Denizli 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) 

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

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 İlhami Binici'nin, Bingöl İli 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 Birgen Keleş'in, MTA. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madeninin 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) 

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 Shakarchi 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. — izmir 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 Ahnak'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 ili 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 SarıgüTün, ortaöğretimde devamsızlık nede
niyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öergesi (6/475) 

149. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve iskenderun Demir - Çelik 
işletmelerindeki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1) 

150. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'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 ili Eruh ilçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alman 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. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve iskenderun Demir -
Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

155. — istanbul Milletvekili Halil, Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek ilçesi 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. — İstanbul 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 Cankurtaran'ın, 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. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnak İlçesindeki bazı 
yayla ve meralarda atış eğitimi yapılacağına- dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/549) (1) 

161. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıöğlu'nun yasadışı Türkiye Komünist 
Partisi ve kapatılan Türkiye İşçi 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 İli 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 İlçesi 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 İlçesi Balveren Köyü ile 
Silopı İlçesi 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) (1) 

167. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde İstanbul 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.,— istanbul 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 idaresince 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 içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

173. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars ilinde jandarma tarafından 
gözaltına alınan 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. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki s(yasî 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 sözlü soru önergesi (6/564) (1) 

177.— Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh ilçesi 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 Selvi'nin, PETKÎM'in özelleştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

179. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'in, Demir. - Çelik işletmeleri 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. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

.181. — tçel 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'ın, 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 ormanı» 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 İlçesi 
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'ın, 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 Erdem'in, 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 - Terzihaliler Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü som önergesi (6/589) (1) 
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195. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, îzmir İline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

196. — izmir 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'ın, 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) (1) 

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 soru önergesi (6/496) 

201. — İstanbul Milletvekili 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 &özlü soru önergesi (6/498) 

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

210. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, 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) (1) 

211. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sinde bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (1) 

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

213. — Balıkesir Milletvekili 1. 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. — İzmir 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'm, 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 SarıgüTün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/511) 

220. — İzmir 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) fi} 
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222. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
özarın, Tarım Orman ve Köyisleri 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'ın, 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 Köyisleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/622) (1) 

226. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Beydağ - Palamuıtcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyisleri 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 (67527) 

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 ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/525) (1) 

232. — Çorum Milletvekili Rıza Ilımam'ın, Kırıkkale M i inci Bölge Müdürlüğü 
Bahşjli yol sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyisleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) (1) , 

233. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesin
deki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libya'lılara 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. — tzmir 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'nün, tzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

240. — tzmir 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'riin, Türk Kadını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/632) (1) 

242. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'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 t. Önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteıen BAĞFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına iljşkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

244. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'm, 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 tüne 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 - Sultançifüiği 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'm, 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 karşılaşamadığına 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) (1) 

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. — îçel Milletvekili M. îstemihan 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 - Yerüfoça 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 
İddiasına 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 ye Tabiî 
Kaynaklar Bakanından «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. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, BAĞ - KUR emeklilerine verilen 
sosyal yardım parasına ve Kurumun mal 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 İlişkin 
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, Giresun İli Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

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

269. — Erzurum Milletvekili İsmail Kose'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 Kose'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 iskân 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 ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

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

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

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

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

279. — izmir 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 işleri Başkanlığı yayınla
rında ve bu Kurum müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı id-
diasıra ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

281. — Erzurum Milletvekili ismail 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 ili Çıldır ilçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646) 

283. — Ankara Milletvekili ibrahim 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. — İçsl Milletvekili M. Istemihan Talay^ın, ülkemizdeki hal mafyasına ve bu 
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

286. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989 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 İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

288. — Erzurum Milletvekili İsmail 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. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK İçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

290. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'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 alınan kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında bulundurulduğu • 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) (1) 

292. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin İli Ömerli İlçesi Çimenli Kö
yündü 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

293. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Havsa İlçesi 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'ın, Antalya İli Alanya İlçesi Orman 
İşletme 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'ın, Tunceli İlindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 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 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

299. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, 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 Milletvekili 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 il Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin içişleri 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 ili Eruh ilçesi 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 ilçesi Hilal 
Köyündeki vatandaşlara karakol komutanı tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırıldı-
ğı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözKi soru önergesi (6/699) (1) 

306. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Çankaya Köşkünde yapılan tami
rat ve tadilatlara ve istanbul'da yapılacak yeni köşk inşaatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) (1) 

307. — içel 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 alman 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 ilçesi Türkmen 
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) (1) 

312.— Kars Milletvekili Mahmut -Alınak'm, Hakkâri ili 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 Zıya Postacı'nın/istanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

315. — Erzincan Milletvekili Mustafa KuFun, istanbul Gaziosmanpaşa Mehmet
çik ilkokulu Müdür Yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü .soru önergesi (6/713) (1) 

316. — izmir 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. — istanbul Milletvekili ismail 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 ismail 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 İlhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş 
İli Varto İlçesi arasındaki 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 Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenlenen «Hz. Muhammed'i anma gecesi»nde 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. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir 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 ili 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 Alınak'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 içişleri 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) 

(110 uncu 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 ili 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 Yılmâz'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 işletmelerine ait kanalizasyon atıklarıyla kirlen
diği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/757) (1) 

343. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 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 ili Çukurca ilçesine bağlı 
bazı köylerin tamamen boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/759) (1) 

345. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Sivas ili Yıldızeli ilçesi 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'm, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1) 

347. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakarın, 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 Uyar'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 ili Çermik İlçesi 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 
İçişleri 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'm, 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 soru önergesi (6/798) (1) 

355. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dursunbey ilçesi Alaçam 
Orman tşletmesince açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/704) 

356. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir ilinde 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 ile 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, İstanbul Üniversitesinde 5.3.1990 günü 
meydana gelen olaylardan polislerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen sivil kişilere 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) (1) 

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 İli Pülümür İlçesi Kırdım 
Köyünde 13.2.1990 tarihinde çığ altında kaldıkları iddia edilen iki vatandaşın cesetle
rinin çıkarılması için hiçbir çaba sarf edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/808) (1) 

365. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa ili Alaşehir İlçesi Kavaklı
dere Kasabası Belediye eski Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/718) 

366. —• Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
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 ocakları bulunan kişi 
lerce bu tesislerden krom çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/812) (1) 

368. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Diyanet İşleri 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 İli İlgaz İlçesi 
•Saraycık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatandaş
lara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân 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 (6/732) 

373. — İzmir 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 Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

375. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nıru son üç yıl içinde ülkemize iltica eden 
Irak'lılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1) 

376. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nm, 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 sözlü 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, Alaplı 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'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 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 Örfıer 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) 

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, İzmir 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 Âli Uyar'ın, Pakistan asıllı İngiliz 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. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'tin, çimento işçilerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

392. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, ÇlMSE - iş Sendikasınca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

393. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Beybağı ve İstasyon ' 
Mahallesindeki kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra hak sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis edilen arsalara ilişkin Bayındırlik 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) 

39i. — 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 içişleri 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

396. — İzmir Milletvekili Akın Gönencin, Niğde İli Bor İlçesindeki 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 Aydıın'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 ili 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 Bakanlığına 
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'da'ki 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'ın, 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 ^zlü 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'ın, 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 sözlü 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. — Trabzon 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 İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/784) 

416. — İzmir 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 Adil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yılla
rında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yapıtırılmadığına 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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/792) 

422. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Cudi Dağı çevresinde kaç köy boşal
tıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

423. — Bursa Milletvekili İlhan Aşkın'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Taşo
cağı ve Asfalt Şantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin İçişleri 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. — Balıkesir 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 kaçakçıüğı 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. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuna bağlı huzurevlerinin ücretlerine yapıldığı iddia edilen zamma ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/879) (1) 

430. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan İran vatandaşları bu
lunup bulunrriadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) (1) 

431. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığman 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 Başbakandan 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'm, 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 başjkanı 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'ın, Antalya İlinde ne zaman olimpik 
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 
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440. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, 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 tlhami 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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

445. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, İstanbul'daki bir diş doktorunun mu
ayenehanesinin polislerce basıldığı ve telefonunun dinlendiği iddialarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/908) (1) 

446. — İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Başbakanlıkça Devlet Plan
lama Teşkilatından alındığı iddia edilen hayali ihracat, dosyaları için dava açılıp açıl-
madığına ilişkin Barbakandan Sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

447. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğaın'ın, «Eğitim - İş Kolu Kamu Gö
revlileri Sendikası» nın kuruluş başvurusuyla ilgili dilekçenin Ankara Valiliğince ka
bul edilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

448. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Devlet ihale Kanununun 44 üncü 
maddesi uyarınca verilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/892) (1) 

449. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, konut edindirme fonu için toplanan 
paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

450. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan işlemlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/85Ö) 

451'. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İli Beytüşşebap İlçesi Dön
mezler Köyünden iki vatandaşın Boğazveren Köyü korucuları tarafından gözaltına 
alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

452. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak M Beytüşşebap İlçesine bağ
lı Dönmezler, Kovankaya ve Yassıtaş köylerindeki vatandaşlardan köylerini boşalt
malarının istendiği iddiasına ilişkin İçişleri 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 Abdulkadir Ateş'in, Bayan Özal'ın Japonya ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/909) (1) -

456. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'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 llihami Binioi'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 Sangül'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 Ağagil'in, karayoluyla hacca gitmeleri yasakla
nan vatandaşların mağdur edildiği iddiasına ve bunlardan alınan paralara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/852) 
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466. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, T. C. Ziraat Bankasınca hayvan
cılık 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 sayısına 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 İlçesinde 
Türkiye Emlak Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/929) (1) 

470. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

471. — 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 Müftüoğlu'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 SarıgüTün, 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 İlhamı 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. —r Ankara Milletvekili Beşer Baydar'm, 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 İbrahim Tez'in, Sağlık Bakanığı ile Sosyal Sigortalar 
Kurumu dışındaki sağlık tesislerinde çalışan sağlık personelinin ek ödemeden yarar-
lândırılmamasının 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) 01) 

. 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 Milletvekili Vefa Tanır'ın, Başbakanın iskenderun ve tkizce'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 İlçesi Derebaşı Köyünden zo
runlu olarak İlçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862) 

491. — İçel Milletvekili M. İstemihah 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 ismail 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'un, 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 İlçesi 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 Malhmut 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 
Ikarus Firmasından satın alınacak körüklü otobüsler için Ziraat Bankasınca teminat 
mektubu verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) (1) 



— 47 — 

505. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Şırnak İline bağh Dereler ve 
Taraklı köylerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin içişleri 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) (1) 

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. İstemihan 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, Etibanik Mazıdağı Fosfat işletme te
sislerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önengesi (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'ın, 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 Başbakandan 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 Imamoğlu'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 koyhıak 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 ili Uludere ilçesindeki yok-
* 

sul vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yardım yapılmadığı 
iddjasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

522. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, 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 İlinin 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 iskân 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 IH İlgaz İlçesi Saraycık 
Köyünde 15.7.1987 tarihinde meydana gelen yangından zarar gören vatandaşlara ne 
gibi yardımlar yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 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 Bakanından-sözlü soru önergesi (6/898) 

530. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 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 sözlü 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 İlhami 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 önergesi (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
dekti Köyündeki vatandaşlara ait ot yığınları ile ahırların güvenlik güçlerince yakıldı
ğı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) (1) 

(110 uncu 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. — İzmir 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 Ilıman'ın, Çorum çevre yolu için ayrılan ödenek 
miktarına ve «Kırkdilim» geçidi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1021) (1) 

549. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'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. tstemihan Talay'ın, 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 TJyar'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) x 

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) • • • * 
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558. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, televizyonda yayınlanan «32 nci 

Gün» programına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

559. — Erzurum Milletvekili İsmail 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 İsmail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra proje 
karşılığında hangi belediyelere ne kadar yardım yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

561. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Mahallî İdareler Genel Müdürlü
ğünce 26.3.1989 tarihinden sonra proje karşılığında hangi belediyelere ne kadar yar
dım yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

f 562. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Bağ - Kur'un eczanelere olan borcu nede
niyle eczanelerin bu Kurum hastalarına ilaç vermedikleri iddiasına ilişkili 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 meydâna gelen olayda güvenük 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 Ilıman'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, ismail Köse'nin,, Adıyaman il Özel İdaresince ger
çekleştirilen kum ocağı ihalesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) 

570. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Türkiye Taşkömürü Kurumu ile ilgili 
iddiaiara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) (1) 



— sı-
sıı. — 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 Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu için gerekli mobilya ve büro eşyasrnın 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 helikoptejlere 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, Çorum'daki sanayi kuruluşlarınca kir
letilen Derinçay'ın neden olduğu çevre sorunlarına ilijşkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/997) 

579. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, Susurluk imam - Hatip Lisesi kız 
öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı törenlerine başörtüsü ile katıldıkları iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) (1) 

580. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, ülkemizde «Kontrgerilla», «Ter-
ritoriyal örgütlenme» veya bunlara benzer örgütler bulunup bulunmadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1050) (1) 

581. — izmir 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. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Baş-
hukuk Müşavirliğine yapılan atamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1052) (1) . 
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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 Köse'nin, Yüksek Öğretim Kanunu ile Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettikleri iddia edilen öğretim üyeleriyle 
ilgili olarak Vilayetçe takibat yapılıp yapılmadığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1003) 

586. — îzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Bayan Özal'ın A.B.D. ve Japonya zi
yaretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/İ059) (1) 

587. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, işçi ve memurlar ile emeklilerin 
ekonomik sorunlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1060) (1) 

588. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, fon gelirlerine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1061) (1) 

589. — İstanbul 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 İbrahim 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 idaresince 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 Kontrgerilla Örgütüyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1070) (1) 

594. — Kars Milletvekili' Mahmut Alınak'm, Türkiye'de faaliyette bulunduğu id
dia edilen Kontrgerilla Örgütüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1071) (1) 

595. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Altıntaş - Gediz karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 
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596. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, 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 llhami 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. — izmir 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 MİT Müsteşar
lığı tarafından Başbakanlığa gönderildiği iddia edilen yazıya ilişkin Başbakandan söz
lü som önergesi (6/1080) (1) 

605. — Balıkesir Milletvekili I. 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'ın, «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 finhasına 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 Gökbel'in, 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 yayınlanmamasının 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. — Diyafbakır 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. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürüne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1093) (1) 

619. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın Lüleburgaz Devlet Hastanesi ihalesine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) (1) 

620. — 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) 

621. — 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) 
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622. —' 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) 

623. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır ili Lice ilçesindeki yurt
taşlara baskı yaptığı söylenen Jandarma Komutanı hakkında işlem yapılmadığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1101) (1) 

624. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Siirt İli Eruh ilçesine bağlı köylerdeki 
bazı kişilerin gözaltına alınmalarının nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1102) (1) 

625. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaokullarda «Çevre Dersi» 
okutulup okutulmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1103) (1) 

626. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Ankara Üniversitesi tbn-i Sina Tıp Fa
kültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinin ihtiyacı olan cihazlara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 

627. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, İdil Kaymakamlığınca psi
kolojik hareket çalışmaları ile ilgili olarak toplantı yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) 

628. — 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) 

629. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova ilçesi 
Dağlıca Bucağı Genişdere Mezrası köylülerine ait konutların yakıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü sofu önergesi (6/1112) (1) 

630. — 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 Bakamndan sözlü soru öergesi (6/1114) (1) 

631. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, istanbul İli Yeniköy sahil şeri
dinin tahrip edildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) (1) 

632. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Aydın Valisi ve Devlet Has
tanesi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önerges (6/1117) (1) 

633. — 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 içişleri Bakanından soru önergesi (6/1118) (1) 

634. —, izmir 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) 
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635.— 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) 

636. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 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) 

637. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Futbol Federasyonuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) (1) 

638. — 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) 

639. —• Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Muğla İli Milas İlçesi Emniyet Müdü
rü hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) (1) 

640. — 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)(l) ' ' 

641. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Muğla İli Bodrum İlçesi Turgutreis 
Kasabası Jandarma Karakol Komutanı hakkındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1126) (1) 

642. — 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) 

643. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yılmaz Güney'e ait filmlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1130) (1) 

644. — 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) 

645. — 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) • 

"""1 
646. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, Körfez krizi nedeniyle hangi 

ülkelerden ve uluslararasukuruluşlardan ne kadar kredi, hibe ve petrol desteği sağlan
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1133) (1) 

647. — Zonguldak Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, Zonguldak Teşebbüs Ajan
sı A.Ş.'ne amaçlarını gerçekleştirmek üzere tahsis edilen paranın serbest bırakılmama-
sınm nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134) (1) 
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648. — 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) 

649. — 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) 

650. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 1971 RAMSAR Sözleşmesinin 
Türkiye tarafından imzalanmamasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1137) (1) -

651'. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, gaz maskesi dağıtımındaki kriterlere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1138) (1) 

652. — 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) 

653. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, körfez savaşı nedeniyle ülkemize ya-
püdığı iddia edilen dış kaynaklı yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1095) 

654. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, bazı milletvekillerinin TRT'yi ziyare
tinin siyasî bir görünüme, sokulduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1096) 

655. — 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) 

656. — 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) 

657. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Körfez krizinin Türk ekonomi
sindeki olumsuz etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) (1) 

658. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Türkiye'de körfezlerde avlanan 
deniz ürünlerinin kirli olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1144) (1) 

659. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, çevre kirliliğinin önlenmesi ama
cıyla Çevre Müsteşarlığı Fonundan belediyelere yapılan yardımlarla ilgili iddialara iliş
kin Devlet Bakanından'sözlü soru önergesi (6/1145) (1) 

660. — 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) 
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661'. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Milas ilçesi Kemerköy'deki ilköğre
tim okulunun lise veya meslek lisesine dönüştürülmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1147) (1) 

662. — îzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Nif Çayı üzerinde faaliyette bulu
nan sanayi, kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1148) (1) 

663. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, METAŞ'ta çalışan işçilerin ücretlerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1149) (1) 

664. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, 19.1.1991 tarihinde gözaltına alınan 
bir vatandaşın işkence ,ile öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1105) 

665. — İzmir Milletvekili B'irgen Keleşin, tekstil sektöründeki teknolojinin ye
nilenmesi için kullandırılacak yatırım kredilerinin koşullarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesli (6/1153) (1) 

666. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, Körfez krizinden zarar gören kesim
lere yapılacak, yardımlar için gerekli başvuru esaslarını düzenleyen tebliğe ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1154) (1) 

667. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Doğu Anadolu'daki şeker pancarı 
üreticilerine 1990 yılı ürün bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1155) (1) 

s 

668. —Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 424 numaralı Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre oiağanüstü hal bölgesi dışına çıkarılanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1156) (1) 

669. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Kütahya İli Simav İlçesi De
mirci Kasabası Öreyler ve Çaysimav köylerindeki bazı evlertn s'ivil timler tarafından 
arandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) (1) 

670. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, Körfez savaşından kaynaklanan 
sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1158) (\) 

671. —Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, ANT-BİRLIK'çe 1990 yılında ger
çekleştirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1111) 

672. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İli Aralık İlçesi Gödekli Köyü 
yakınlarında yasak bölgeye girdiği gerekçesiyle gözaltına alınan bir vatandaşın işkence 
nedeniyle öldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1179) (1) 

673. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş - Tekstil Fabrikasının yeniden 
faaliyete geçirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1180) (1) 

674. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, çiftçi borçlarının, ertelenmesi hakkındaki 
kararnamenin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1181) (1) 
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675. Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İli Tuzluca İlçesine bağlı Alikö-
se Köyü ve çevresinde televizyon yayınlarının izlenemediği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1182) (1) 

676. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, kâğıt ve PTT zamlarının Anadolu 
basını sıkıntıya soktuğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/184) (l) 

677. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Mamak Şehitlik ilköğretim Okulu öğt-
retmenlerinden birinin Okulun Müdür Yardımcısı tarafından dövüldüğü iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1185) (1) 

678. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Suudi Arabistan hükümetinin, ithal et
tiği tarım ürünlerimizden gümrük vergisi aldığı ve bu ülkeye giriş yapan Türk TIR'la-
rından teminat istediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1186) (1) 

679. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşma'z'ın, «Basından Özetler» isimli te
levizyon programında günlük bir gazeteye sansür uygulandığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

680. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Eskişehir Eti Hentbol Takımının Av
rupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde yapacağı rövanş maçına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/1187) (1) 

681. —• Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Irak ve Kuveyt'te iş yapan ve körfez 
krizi nedeniyle zarara uğrayan firmaların kredi taleplerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1188) (1) 

682. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, yabancı dil tazminatı ödemelerine 
esas olmak üzere yapılan sınıflandırmanın neden olacağı sorunlara ve bu uygulamadan 
vazgeçilip geçilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1189) (1) 

683. — 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) 

684. —• Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1990 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ay
larında Yugoslavya'ya leblebi ihraç eden iki firmanın ihracattan doğan alacaklarının 
Yugoslavya Hükümetince ülkemize transfer edilmediği iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) (1) 

685. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Siirt İli Eruh İlçesi Emte (Gönül-
aldı) Köyünün zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1191)(l) 

686. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, öğretmen yeterlik sınavlarına ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1192) (1) 

687. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir Çimento Fabri
kasının neden olduğu çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1193) (1) 
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688. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, kamu ve özet kuruluşların 
1983 - 1990 yıllarında ödedikleri kurumlar vergisine ilişkin Mâliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1194) (1) 

689. --- İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, faizsiz finans kurumlarının 1984 -
1990 yıllarında ödedikleri kurumlar vergisine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1195) (1) 

690. • İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, faizsiz finans kurumlarının 1984 -
1990 yıllarında aracılık ettikleri ihracat ve ithalat işlemlerinin dış ticaretimize etkisine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1196) (1) 

691. —- Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Adana Çimentonun satışa çıka
rılan hisse senetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1197) (1) 

692. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1989 yılları arasında ülke
mizde kurulan finans kurumlarının ülkemize fiilen getirdikleri ve yurt dışına transfer 
ettikleri döviz tutarlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) (1) 

693. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Adana Çimento Sanayii A.Ş.'nin 
satışa çıkarılan hisse senetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1129) 

694. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Ankara Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alman üç vatandaşın işkence gördükleri ve onbeş günden fazla gözal
tında tutuldukları iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 

695. - - Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, milletvekili lojmanlarında oturan 
milletvekiller'inim ödenmeyen telefon borçlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/J141) 

696. - - Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, milletvekili lojmanlarında oturan 
milletvekillerinin ödenmeyen elektrik borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1142) 

697. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, bir derginin Ankara bürosuna 5.3.1991 
tarihinde baskın yapıldığı ve gazetecilerin gözaltına alındığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1150) 

698. --'- Afyon Milletvekili Baki Durraaz'ın, Afyon İli Dazkırı İlçesinde tapu ka
dastro çalışmaları yapıldığı halde tapuları verilmeyen arazilere ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1151) 

699. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, ülkemizde özel eğitim ve öğretime 
muhtaç bulunan çocuklara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1152) 

700. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, üreticilere verilen kredi faizlerinin dü
şürülmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1159) 

701. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, çiftçilerin, bazı sorunlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 
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702. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, işsizliği azaltmak için ne gibi ted
birler alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1161) 

703. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, hayvan üreticilerinin desteklenmesi
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1162) 

704. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Kuru
munda çalışan işçilerin 1991 yılı son ikramiyelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1163) 

705. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Çaycuma il
çesi girişine sinyalizasyon yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1164) 

706. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Filyos Çayının kanala alınıp 
alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 

- 707. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, SEKA Çaycuma Kâğıt Fab
rikasında boşalan kadrolara yeni işçiler alınıp alınmayacağına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1166) 

708. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Kurumu 
işçilerinin toplu iş sözleşmesi farklarının ödenmediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1167) 

709. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Kandıra İlçesinde şeker 
fabrikası yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1168) 

710. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta - Atabey Göleti projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 

711. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Merkez Hanife - Sultan 
Mahallesi taşkın koruma projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1170) 

712. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Şarkikaraağaç İlçesi sulama proje
sine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 

713. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta - Uluborlu Barajı yukarı 
havza ıslahı taşkın ve rüsübat kontrolü projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1172). 

714. —• İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Şarkikaraağaç Yenişar Bademli Ka
sabası sulama projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1173) 

715. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta Merkez Gönenbağarası Gö
leti projesine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1174) 

716. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Kapalı Yüzme Havuzu 
ikmal inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1175) 
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717. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta - Senirkent İlçesi jandarma 
subay ve astsubay lojmanları inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1176) 

718. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Sütçüler İlçesi hâkim ve 
savcı lojmanları inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1177) 

. 719. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli 500 kişilik yurt İnşaatı 
projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) 

. 7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

X I . — Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların Personeli ve Ekonomik İstikrar 
Tedbirleri Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/785) (S. Sayısı : 551) (Dağıtma tarihi : 22.4.1991) 

2. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 3, 4, 
6, 7, 10 ve 14 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Bu Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/49, 1/44, 1/47, 1/46, 1/42, 1/41) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 22.4.1991) 

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. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
l̂e Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka

nun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 
504) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

5. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Ka
nununun 313, 314 ve 315 inci Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında 
Kanun Teklifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu ve 12 Arkadaşının 765 
Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun 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 Kal
dırılmasına Dair Kanun Teklifi, Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın 765 Sa
yılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ye Adalet 
Komisyonu Raporu (1/757, 2/276, 2/322, 2/345^ 2/420, 2/442) (S. Sayısı : 513) (Da
ğıtma tarihi : 12.2.1991) 
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6. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Er-
gin'in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Ko
misyonu Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 28.11.1990) 

7. —- İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri, Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1990) 

X 8. — 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 9. — 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. Sayılan : 361 ve 361e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

10. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlar* Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

11. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 12. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

X 13. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

14. —• Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki 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) 

15. —• Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-
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lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629)' (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

16. — Malatya Milletvekili İbrahim 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) 

17. — 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) 

18. — Malatya Milletvekili İbrahim .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) 

19.'•— Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.51990) 

20. — Malatya Milletvekili İbrahim 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) 

21. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve-Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma ta
rihi : 29.5.İ990) 

22. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma ta
rihi : 29.5.1990) 

23. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S, Sayısı : 438) (Dağıtma ta
rihi : 29.5.1990) 

24. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi ! 29.5.1990) 

25. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve. Adalet Komisyonları Üye-
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lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

X 26. — 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 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına İlişkin 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 28. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi. : 27.9.1990) 

29. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin 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) 

30. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşımn, 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) 

31. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden' Mal Varlıklarının ladesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

32. — 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
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi: 25.10.1990) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma 
tarihi : 25.10.1990) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Ara
sında Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/605) (S. Sayısı: 467) (Dağıtma tarihi: 25.10.1990) 



-_ «7 -

36. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Po
lis Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Ya
kalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci 
Maddesinin Bir Bendinin Değiştirilmesine ilişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve içişleri 
komisyonları raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 31.10.1990) 

37. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 
üncü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 4,70) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 38. — Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi: 5.11.1990) 

39. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hak
kında Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıt
ma tarihi : 8.11.1990) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konu
larda Adi? Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayı
sı : 484) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Ara
sında Hukukî İşbirliğine ilişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sa
yısı : 485) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine ilişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ye Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Ka
rarlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/609) (S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti 
Arasında Hürıiyeti Bağlayıcı Cezanın infazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transfe
rine 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 45. — Yeraltı Madenlerinde işe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
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Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı : 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 46. — 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) 

X 47. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanınması ve terası 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 48. — Suçluların ladesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol'ün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/680) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 49. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyon 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 50. — 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) 

51'. — 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) 

52, — 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) 

X 53."— Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışın
da, Doğan Çocukların Düzgün Nesepli, Olarak Tesciline İlişkin Kanun Tasarısı ile 
Hatay Milletvekili Öner Miski ve 12 Arkadaşının Bir Evlenme Akdine Dayanmayan 
Birleşmelerden Doğan Çocukların Neseplerinin Düzeltilmesine ve Bu Birleşmelerin 
Evlilik Olarak Tescillerine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/726, 
2/307) (S. Sayısı : 514) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

54. — Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyeindeki Bir Kısım Arazinin Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Devredilmesine İzin Ve
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /787) (S. Sa
yısı : 516) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

55. — Muhtaç, Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda De
ğişiklik 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) 
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56. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 55 Arkadaşının, İ402 
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 ve Adalet komisyon
ları raporları (1/526, 2/36, 2/38) (S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi;: 20.2.1991) 

57. — 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) 

58. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 26.6.1973 Tarih ve 1774 Sayılı 
Kimlik Bildirme Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/437) (S. Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 26.2.1991) 

59. — 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) 

60. — 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) 

61. — 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) 

X 62. — 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) 

63. — 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) 

64. — Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 528) (Dağıt
ma tarihi : 5.3.1991) 

65. — Kars Milletvekili Mahmut Almak ve 9 Arkadaşının, 442 Sayılı Köy Ka
nununun 74 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Ka
nun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

66. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Mer
kezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kahun 
Tasansı ile Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Aday-
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lan 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) 

67. — îzmir 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) 

68. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyon
ları raporları (1 /784) (S, Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi : 20.3.1991) 

69. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
komisyonları raporları (1/648) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 70. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuri
yeti Hükümeti Arasında Kendi Ülkeleri Arasındaki ve Ötesindeki Hava Servisleri İçin 
Anlaşmanın, Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/679) (S. Sayı
sı : 539) (Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 71. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1 /'597) (S. Sayısı: 540) (Dağıtma tarihi: 25.3.1991) 

X 72. — 12 Ekim 1929 Tarihinde Varşova'da İmzalanan Uluslararası Hava Taşı
malarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeyi Değiştiren 
Guatemala City Protokolü, 3 Sayılı Montreal Ek Protokolü ve 4 Sayılı Montreal Pro
tokollerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/740) (S. Sayısı : 541) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 73. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
İki Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/699) (S. Sayısı : 543) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 74. — Şikago'da 7 Aralık 1944 Tarihinde Âkit ve İmza Edilmiş Olan Milletler
arası Sivil Havacılık Anlaşmasına 83 '(BE?) Maddesinin Eklenmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi :25.3.199i) 

X 75. — Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Otala 
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Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/755) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi : 
25,3.1991) 

X 76. — Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal ve 9 Arkadaşının, Çanakkale Sa
vaşlarına Katılanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/338) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma 
tarihi : 25.3.1991) 

X 77. — Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/664) (S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 29.3.1991) 

78. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ile Ankara Milletvekili Hazım Ku-
tay'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Geçiei 32 nci Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/503) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma 
tarihi : 2 .̂3.1991) 

, X 79. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı, Aydın Milletvekili 
Mehmet Yüzügüler'in Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve Kırk
lareli Milletvekilli Gürcan Ersin'in 4081 Sayılı Çiftçi Mallanılın Korunması Hakkın
daki Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet, İçişleri ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları (1/736, 2/390, 2/464) (S. Sayısı: 552) 
(Dağıtma tarihi : 22.4.1991) 

80. — Konya Milletvekili Mustafa Dinek ve 4 Arkadaşının, Posta, Telgraf ve Te
lefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında 22.12.1941 Tarih ve 4157 
Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/377) (S. Sayısı : 555) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1991) 

(X) Ar;k oylamaya tabi işleri gösterir. 

(110 uncu Birleşim) 




