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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Afyon Milletvekili Baki Durmaz, 1990 - 1991 öğretim yılının başlaması münasebetiyle, 
Türk millî eğitiminin sorunları ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı bir konuşma 
yaptı. 

Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Trakyabirlik ve Toprak Mahsulleri Ofisinin ürün 
alım politikası ile üreticilerin sorunları ve alınması gerekli görülen tedbirlere ilişkin gündem 
dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Recep Ercüment Konukman cevap verdi. 

Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt ve 11 arkadaşının, fındık ürünü ve üreticileriyle ilgili 
sorunları ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/111) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki 
yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal ve 24 arkadaşının, pancar üreticilerinin sorunları konu
sunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin (8/20), yapılan öngörüşmelerden sonra, 
kabul edilmediği açıklandı. 

Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde bulunan radyasyonlu 
çaylara ilişkin sözlü sorusuna (6/167) Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci ve 

Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Kocaeli tünde yapımları devam eden Gölcük Devlet 
Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatların ne zaman tamamlanacağına ilişkin sözlü soru
suna da (6/174) Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 

Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonundan konut ya
pı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin sözlü sorusuna (6/223) Devlet Bakanı 
Recep Ercüment Konukman ve 

Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun tli Vezirköprü ilçesinde şeker pancarı alımları
nın hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına ilişkin sözlü sorusuna da (6/292) 
Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler; 

Cevap verdiler. 

(6/68), (6/108), (6/234), (6/126), (6/128), (6/258), (6/138), (6/169), (6/188), (6/214), (6/228)r 

(6/332), (6/254), (6/269), (6/348), (6/360), (6/298), (6/370), (6/311), (6/326), (6/375), (6/376), 
(6/377), (6/383), (6/384), (6/386), (6/387), (6/389), (6/390), (6/392), (6/393), numaralı soru
lar, soru sahipleri ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/168), (6/175), (6/177), (6/199), (6/200), (6/320), (6/321), (6/224), (6/225),(6/227), 
(6/337), (6/293), (6/294), (6/295), (6/310), (6/313) numaralı sorular, soru sahiplerinin aynı 
birleşimde görüşülmüş soruları bulunduğundan; 

(6/60), (6/202), (6/203), (6/257), (6/184), (6/185), (6/186), (6/207), (6/277), (6/372), 
(6/380), (6/381), (6/405) numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıkla
rından; 

(6/162), (6/317), (6/274), (6/343), (6/286), (6/378), (6/382), (6/385) numaralı sorular, soru 
sahipleri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından bir defaya mahsus olmak üzere; 
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(6/333), (6/334), (6/335), (6/336). (6/358) numaralı sorular, soru sahibi izinli bulundu
ğundan; 

Ertelendiler. 
(6/196), (6/318), (6/209), (6/210), (6/211), (6/212), (6/213), (6/239), (6/266), (6/345), 

(6/271), (6/276), (6/284), (6/285),(6/288), (6/299), (6/308), (6/312), (6/373), (6/388), (6/394), 
(6/404), (6/395), (6/396) numaralı sorular, soru sahipleri iki cevap gününde de hazır bulun
madıklarından, düştüler. 

20 Eylül 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.07'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdıdhcdim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Bursa İstanbul 

Mustafa Ertuğrul Ünlü Mustafa Sarıgöl 

————— • — — - — — 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

20 . 9 . 1990 Perşembe 
Teklif 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 10 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Sela-
hiyet Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/394) (Adalet ve 
İçişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.9.1990) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 10 arkadaşının, istanbul'da 1990 yılın

da meydana gelen olayların gerçek nedenleri ile sorumlularını ve bu il'de asayiş ve huzurun 
sağlanması için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 19.9.1990) 

• 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Baskanvekffl Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğral Ünltt (Bursa), Mustafa Sangttl (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyttk Millet Meclisinin 10 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız yoktur. 
Saat 16.15'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.20 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Mustafa Sarıgül (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN —- Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Ankara Milletvekili Tevfık Koçak'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Tevfik Ertüzün, Körfez krizinin ekonomiye etkileri konu
sunda söz istemişlerdir; kendilerine söz vereceğim... 

Sayın Ertüzün?.. Yoklar. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Danıştay kararlarına rağmen, Aliağa Gencelli mev

kiinde yapılan kamulaştırma işlemlerine ilişkin gündem dışı konuşması ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Fahrettin Kurt'un cevabı 

BAŞKAN — Danıştay kararlarına rağmen Aliağa İlçesinde yapılan kamulaştırma işlem
leri konusunda gündem dışı söz isteyen Sayın Anadol'a söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Anadol. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
Sayın Anadol, mümkün olduğu kadar kısa olsun; çünkü, geç başlamış bulunuyoruz; gün

demi tamamlayabilmek için zamanımız kısıtlıdır. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Hay hay Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; bugün, kangren olmuş bir yarayı, Yüce Mec

lise bir kez daha sunmak istiyorum; aynı zamanda, hukukun üstünlüğü ilkesinin, bir hukuk 
devleti olan Türkiye Cumhuriyetinde zedelendiğini kanıtlamak istiyorum. Gelişmelerin kro
nolojik sırasını çok kısa arz edeyim : 

25.10.1989 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 18.10.1989 tarih ve 89/14633 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararıyla, Aliağa'nın Gencelli mevkiinde, yap-işlet-devret modeliyle, yüzde 70'i Ja
pon şirketleri konsorsiyumuna, yüzde 30'u da Türk sermayesine ait olmak üzere, Güney Afri
ka'dan kömür ithal edilerek elektrik üretiminde kullanılmak üzere bir termik santçal kurulma
sına karar verilmiş ve bu amaçla serbest bölge ihdas edilmiştir. 

Bu kararnamenin iptali için; -Çevre Yasasına, diğer mevzuata ve Anayasaya aykırı olduğu 
için- 9.11.1989 günü Danıştayda iptal davası açtım. Yüksek Mahkeme, 17.11.1989 tarihinde, ilk 
kez yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yine Yüksek Mahkeme, 2.3.1990 tarihinde ikinci kez 
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yürütmeyi durdurma karan verdi. Hükümet, bunun üzerine, davanın isteği dışında sonuçlana
cağını anlayınca, 7 Mayıs 1990 tarih ve 20511 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 90/3080 sayılı 
Kararname ile, yeniden, aynı bölgede serbest bölge ihdas etti ve acele kamulaştırma yolu ile 
bu serbest bölgenin gerçekleşmesi yolunda Millî Emlak Genel Müdürlüğüne görev verdi. 

Yine bendeniz, bu kararın iptali için Danıştay 10 uncu Dairesinde dava açtım 30 Mayıs 
1990 tarihinde. Yüksek Mahkeme, 1990/2278 sayılı davada, 21 Haziran 1990 tarihinde yürüt
meyi durdurdu, yani Aliağa - Gencelli mevkiinde yapılacak olan termik santralla ilgili Hükü
metin çıkardığı serbest bölge ihdas eden kararnamenin yürütülmesini durdurdu ve Başbakan
lık, adlî tatil sırasında Danıştaydaki nöbetçi daireye başvurarak itiraz etti ve Danıştay nöbetçi 
mahkemesi, 13.8.1990 günü, usulen, bu dosyayı incelemeden reddetti. Kısaca, olay budur. 

Şu anda Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen ve Hükümetin bu yü
rütmeyi durdurma kararına itirazının incelenmeden reddedilmesine rağmen, Aliağa Gencelli 
mevkiinde kanunsuz yere kamulaştırma işlemleri yapılmaktadır ve vatandaş o kadar mağdur 
edilmektedir ki, 4 Eylül 1990 tarihli Yeni Asır Gazetesi, "Aliağa'da 2 paket Marlboro'ya arsa" 
şeklinde manşet atmıştır ve vatandaşların arsaları, sırf Japon şirketlerinin dediği olsun diye, 
Japon şirketlerine peşkeş çekilerek, takdir komisyonlarınca 2 paket Marlboro sigarası fiyatına 
takdir edilerek, vatandaşın mülkiyet hakkını da ortadan kaldıran, onu mağdur eden kamulaş
tırma ilamları çarşaf çarşaf yayımlanmaktadır. 

Şimdi, Sayın Maliye Bakanı burada; soruyorum : Millî Emlak Genel Müdürlüğü, hangi 
hakla, Danıştayın yürütmeyi durdurmasına rağmen kamulaştırmaya devam etmektedir? Tapu
yu nasıl deldirmektedir? Hani tapu delinmeyecekti, mülkiyet hakkına saygı duyulacaktı?.. Da
nıştayın iptal kararına rağmen hukuku çiğnemenin nedeni nedir? Sayın Maliye Bakanı Danış
tay kararına rağmen, "Kamulaştırmaya devam edin" diye Millî Emlak Müdürüne talimat mı 
vermiştir? Haberi yoksa, bu kürsüden ihbar ediyorum : Danıştay kararına rağmen kamulaştır
ma işlemlerine devam eden bürokratlar suç işlemektedirler. Eğer bu emir Bakanlar Kurulu ta
rafından verildiyse, ilgili bakan tarafından verildiyse, bu suçun aslî faili, o bakan olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Anadol, konuyu ifade ettiniz efendim; toparlayınız. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı seçildiği gün, bu kürsüden, 

çevreyi koruyacağına dair, yaptığı teşekkür konuşmasında, Türkiye'ye ve dünyaya taahhütte 
bulundu. 

Gencelli'de olan bitenler yetmiyormuş gibi, Karadenizin en güzel köşelerinden Amasra'da 
şimdi bir termik santral kuruluyor. 

Bursa'da Orhaneli'deki termik santral 1991 Haziranında faaliyete geçecek ve Bursa'nın 
musluklarından asitli su akacak. Anavatan Partisi İktidarı, hem çevreyi korumak için bu şekil
de söz verip programına alır, Norveç'te Bergen toplantısına çevre ile ilgili Sayın Devlet Bakanı
mız gider, imza atar, Bakanlar Kurulu bütün dünyaya karşı taahhütte bulunur ve biz, denizle
rimizi; Akdenizi, Eğeyi, Karadenizi kirletiriz; bu kirletme eylemini de, Aliağa'da olduğu gibi 
hukuku çiğneyerek pekiştiririz... 

Onun için, Yüce Meclisi bu konuda bilgilendirmekte yarar görüyorum ve suç işleyenlerin 
takibini, milletin vekili olarak sonuna kadar sürdüreceğimin bilinmesini de arz ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Kurt, buyurunuz efendim. 
ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Aliağa ile ve özellikle Danıştayla ilgili dava konu
sunda ikinci defadır bu kürsüden cevap vermek mecburiyetinde kalıyorum. 

Aslında, hadise, orada kamulaştırmanın Danıştay kararına rağmen yapılıp yapılmadığı me
selesi değil. Geçen sefer de bu konuda durdurma kararı alınmış, olay Danıştayda tekrar görü
şülüyor; Sayın Anadol buradan oraya mesaj veriyor: "Bak, böyle böyle oluyor, böyle yapıyorlar" 
şeklinde; yani, olayın içerisinde tahrik var. Şimdi, serbest bölge ihdası kararı 30 gün durdurul
muş; yine aynı şekilde buradan oraya mesaj veriliyor. Hadise, buradaki işlerin kanunlu kanun
suz olmasıyla, çevre meselesiyle ilgili değil; yalnız, buradan Danıştaya ve oradaki üyelere baskı 
yapma ve onlara mesaj verme hadisesidir. Bir defa, konunun, böyle olduğunu huzurlarınızda 
beyan etmek istiyorum. 

Geçen sefer de söyledi; "Yok, Güney Afrika'dan kömür alınacakmış..." Yahu, kardeşle
rim, her zaman söylüyorum; Güney Afrika'dan kömür alınacak diye bir şey yok. Bu işi taah
hüt eden coint6ress6 (kâr ortağı) bunu Güney Afrika'dan alır, Endonezya'dan alır, Hindistan'
dan alır, Japonya'dan alır... Onu bizim dışımızda mütalaa edin; bizim alakamız yok. 

özellikle, "Orada istimlak yapılıyormuş, ondan sonra da vatandaşın elinden malı Marl-
boro fiyatına alınıyormuş" deniliyor. Kendisi hukukçu; bu memlekette istimlaklerin nasıl ya
pıldığım çok iyi bilir. Orada, bilirkişi heyetlerinin değer tespitleri var ve arkasından mahkeme
si açık. 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Danıştay kararına rağmen olmaz Sayın Bakan. 
ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Şimdi 

Danıştay kararına geleceğim. Danıştay kararını niye gündeme getirdiğinizi, sözlerimin başında 
belirtmeye çalıştım. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Yok mu sayıyorsunuz? 
ENERJt VE TABtI KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Çevre 

meselesine değindi. Bizim orada yapacak olduğumuz santralın çevre etki değerleri, bugün bu 
konuyla ilgili Çevre Müsteşarlığından müsaadeye bağlanmıştır. Yine, emisyon değerlerinin izinleri 
alınmıştır. Bugünkü teknolojinin verdiği imkânların tümünün burada kullanıldığım da defa
larca söyledim. 

Bir de, bazı konularda tam bilgi sahibi olmadan, buradan Yüce Meclise yanlış bilgiler ve
riliyor... Mesela, Amasra'da termik santraldan bahsedildi. Amasra'da termik santral kurulma
sı, ne TEK'in, ne Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının, ne de bizimle ilgili bir kuruluşun 
programında yoktur; düşünülmüyor da. 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Kurmayacaksınız yani... 
ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Ama, 

her nedense, sebebini bilmiyorum; araştırılmadan, incelenmeden, gazetede, sağda solda bu tip 
yanlışlıklar ve bir sürü bilgiler, gereksiz yere kamuoyunun gündemine getiriliyor. 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Kurmayacaksanız teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Yalnız, 

bir konuyu belirtmek isterim. Biz, adalete, hukuka saygılı bir zihniyetin temsilcisiyiz. Biz, üç 
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tane siyasî lideri, ölümünün sözkonsu olduğu bir yerde 10 dakika içerisinde asan bir zihniye
tin temsilcisi değiliz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Biz de değiliz. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Biz, ada

letin yanındayız; tepkimiz adaletsizliğedir. Bu şekilde bilinmesini huzurlarınızda istirham 
ediyorum; 

K. KEMAL ANADOL (îzmir) — Danıştay kararma rağmen istimlak var mı, yok mu? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Şu an

da istimlak yapılmıyor; Danıştay kararına rağmen herhangi bir şey yapılmıyor. 
Bu duygularla, hepinize, teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MEHMET FUAT ERÇETlN (Edirne) — Termik santraldan cenazeye nasıl bağlandı bu iş?! 

2. — Zonguldak Milletvekili Teofik Ertüzün'ün, Körfez krizinin ekonomimize etkilerine ilişkin 
gündem dışı konuşman 

BAŞKAN — Sayın Tevfık Ertüzün, Körfez krizinin ekonomiye etkileri konusunda gün
dem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 2 Ağustos 1990 

günü başlayan Körfez krizinin ekonomimiz ve toplumumuz üzerindeki etkileri hakkındaki dü
şüncelerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Kurulu saygıyla se
lamlarım. 

Ülkemizin, kriz karşısında ödemek zorunda kaldığı bir yıllık faturaya ilişkin, değişik tah
minler yapılmaktadır. İlk günlerde 3 milyar dolar civarında kalacağı sanılan faturanın giderek 
6 milyar dolara yükseldiğini ve hatta bugün yapılan bazı tahminler çerçevesinde 10 milyara 
kadar yükselebileceği ifade edilmektedir. 

MlLLl SAVUNMA BAKANr İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 15 Milyar dolar. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Sayın Bakanım, ben henüz 15 milyar doları görme

dim; ama, 15 milyar dolar diyorsanız, onu da dikkate alırız. 
Krizin ekonomik faturasının bir bölümü ölçülebilen kalemlerden oluşuyor, bir bölümü ise, 

etkisini uzun vadede gösterecek olan, ölçülemeyen, başka bir ifadeyle, pek kolay kolay sayısal 
hesaplamalara sığdırılamayan faktörlerden oluşmaktadır. 

ölçülebilen fatura kalemlerini iki grupta mütalaa edebiliriz : Bunlardan bir kısmı, döviz 
harcamalarını artırıcı olanlar, diğer bir bölümü de döviz gelirlerini azaltıcı kalemlerdir. Döviz 
harcamalarında artışa yol açacak en önemli kalem, şüphesiz ki, petrol faturasındaki artıştır. 
Bildiğiniz gibi, 1990 yılı, yani içinde bulunduğumuz yılın bütçesi, hampetrolün varilinin 17 -
17,5 dolardan ithal edileceği varsayımına dayandırılmıştır. Hesaplamalar gösteriyor ki, varil 
fiyatındaki her 10 dolarlık artış Türkiye'nin yıllık petrol faturasını 1,5 milyar dolar civarında' 
yükseltmektedir. Bugün gelinen nokta bu 10 dolar seviyesidir; yani asgariden 1,5 milyar dolar
lık bir yük gelmiştir; hatta bunun aşıldığını görüyoruz. Eğer hampetrolün varili böyle 36 - 37 
dolar seviyesinde devam edecek olursa, anlaşılıyor ki, Türkiye'nin petrol faturası 3 milyar do
lara kadar bir ek yükle karşı karşıya gelecektir. Tabiî savunma harcamalarındaki artışı da bu 
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grupta mütalaa edebiliriz; ancak,bunun ne kadar olacağına dair henüz kesin bir tahmin yoktur. 
Döviz gelirlerindeki azalmalara gelince : Bunların başında, petrol karşılığı alacaklar gel

mektedir; bu da takriben 750 milyon dolardır. 
Daha sonra, Türkiye'nin Ortadoğu'ya yaptığı ihracattaki azalma yer alır. Burada değişik 

tahminler vardır; 1,5 milyar doların kabul edilmesini ben uygun buluyorum. Petrol boru hattı 
gelirindeki azalma vardır; bu, 800 milyon dolar civarındadır... 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — 300 milyon dolar. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — öyle diyenler de var, 350 - 400 milyon dolar diyenler 

de var; 800 milyon dolar diyenler de var. Bir açıklık getirirseniz memnun oluruz. 
Müteahhitlik zararları 800 milyon dolardır. 2,5 milyar dolarlık ihale alacaklarını bunun 

içine koymuyoruz tabiî. Transit ticaretten doğan kayıplar vardır. Bu kayıpları alt alta koyduğu
muz zaman, takriben 4 milyar dolara Ulaşmaktadır. Demek oluyor ki, bir yanda 4 milyar dolar 
gelirlerde azalma ve buna mukabil asgarî 1,5 - 2 milyar dolar da giderlerde artış sözkonusudur. 
Dolayısıyla, en azından, bugünkü hesaplarla 6 milyar dolar civarında, ödemeler bilançosu üze
rinde bir ek yükle Türk ekonomisi karşı karşıyadır. 

ölçülemeyen kalemlere gelince : Bana göre, şimdi söyleyeceğim etkiler birinci gruptakiler
den çok daha önemlidir. Bunların başında ekonomi üzerindeki enflasyonist etki gelir ve bu 
enflasyonist etkinin, uzun dönemde, yatırımlar, büyümeye refah üzerinde olumsuz etkileri ola
caktır. Hemen omu* arkasında, üretken yatırımlar üzerindeki caydırıcı etkileri ile altyapı yatı
rımları ve GAP üzerindeki geciktirici etkileri gelmektedir. Daha sonra da, Ortadoğu pazarının 
kaybı ki, kriz hangi biçimde biterse bitsin, anlaşılmaktadır ki, bizim Ortadoğudaki pazar.im
kânlarımız uzunca bir süre aynı düzeye gelemeyecektir; özellikle Irak ile olan ticarî ilişkileri 
herhalde eski seviyeye getirmek son derece güç olacaktır. Bir başka etki de, gelişmiş ülkelerden 
yaptığımız ithal malları fiyatlarındaki artışın, enflasyon vejödemeler bilançosu üzerindeki etkileri. 

Bu krizin faturasını kim ödeyecektir?.. Zannediyorum ki, halkımızın üzerinde durduğu 
ve cevabını beklediği soru budur. Bugüne kadar dış yardım olarak sadece Kuveyt'ten teyidi gel
miş olan 300 milyon doların dışında pek bir kaynak görülmemektedir. Her ne kadar, 2 Milyar 
doları Avrupa Topluluğu tarafından karşılanacak 9,5 milyar dolarlık bir yardım paketinden 
bahsediliyorsa da, en iyimser tahminle, Türkiye'ye bu yardım paketinden 3 milyar dolar isabet 
edebilecektir ki, bu da, uzun vadede veya en azından orta vadede tahsil edilecektir. 

Değerli milletvekilleri, Batı dünyası krizin geçici olduğuna inanmakta ve krizden zarar 
gören ülkelere de geçici destekler sağlamayı tercih etmektedir. Halbuki, biraz önce de ifade 
etmeye çalıştığım gibi, Türkiye'nin krizden geçici olarak olumsuz etkilenmesinin yanında, sü
rekli olarak etkilenmesi de sözkonusudur; Türkiye'nin sürekli kayıpları sözkonusudur. Nite
kim, krizin, 1991 yılında ekonomiyi çok daha derin bir biçimde etkileyeceği ifade edilmekte
dir. O itibarla, Türkiye, bu uzun dönemde ortaya çıkacak kayıpları telafi edici tedbirler arama 
peşinde olmalıdır; mesela, ihracat kotalarının genişletilmesi gibi, yeni pazar imkânlarının dev
reye sokulması gibi, Avrupa Topluluğunun malî yardımının sağlanması gibi, Türkiye'nin dış 
borçlarının hafifletilmesi gibi. Nitekim, Mısır bu yönde bir girişimde bulunmuş ve 7 milyar 
dolarlık FMS borcunu sildirme durumuna gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri Hükümetin bugüne kadarki uygulamalarına baktığımız zaman ise, 
' krizin faturasının ağırlıklı olarak halkımıza ödettirilmeye çalışıldığını üzüntüyle müşahede 
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ediyoruz. Petrol fiyatlarında son ayda meydana gelen yüzde 65'e varan artışlar, ekonomiye, 
sektörlere ve halkımıza dalga dalga yayılmaktadır. 

Türkiye'de, varili 15 dolardan ithal edilen 3 aylık petrol stoku varken ve bu, resmî otorite
ler tarafından açıklanırken, bunları sanki 25 - 30 dolardan ithal etmiş gibi halka yansıtmak, 
halkın cebinden devlete haksız kazanç sağlamaktan başka bir şey değildir. 

Üstelik, döviz rezervlerinin yüksek olduğu iddialarında bulunulurken, yani Türkiye'nin 
krizi zamana yaymak gibi bir manevra alanı sözkonusu iken, bu ölçüde petrol fiyatlarının yük
seltilmesini anlamak mümkün değildir. 

Batı ülkelerindeki zam oranları yüzde 15 düzeyinde kalırken, bizdeki yüzde 65'lik artış 
başka türlü nasıl izah edilebilir? Batı Avrupa'daki petrol ürünlerinin fiyatlarıyla, bugün Tür
kiye'deki petrol ürünlerinin fiyatları aşağı yukarı eşitlenmeştir; ama, unutmamamız gereken 
nokta, Avrupa Topluluğunda kişi başına ortalama gelirin Türkiye'den en az 10 kat fazla ol
duğudur. 

Değerli üyeler, anlaşılıyor ki, artacak olan enflasyon, hızlanacak olan enflasyon için bir 
kılıf hazırlığı içine girilmiştir. "Körfez krizi olmasaydı, enflasyonu düşürmüş olacaktık" de
nilmesinin hazırlığı yapılmaktadır. Ama, bunu millete anlatmak, zannediyorum ki, kolay ol
mayacaktır; çünkü, aynı etkiye, petorlün etkisine, petrole çok daha bağımlı olan Avrupa ülke
leri de maruzdur. Onlarda bu etkinin enflasyonu ne kadar artırdığı, artıracağı ortadayken, Tür
kiye'de şu veya bu noktaya gelmesini izah etmek mümkün olmaz. 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Hükümetin, şimdi de yeni vergi tasarısı hazırlıkları içine girdiğini görüyoruz. 
Değerli üyeler, zaten petrol ürünleri ve tekel ürünleri içindeki vergiler, bildiğiniz gibi, do

laylı vergilerdir; KDV de bir dolaylı vergidir. Bir yandan KtT ürünlerinin fiyatlarının artırılma
sı, diğer yandan KDV oranının yükseltilmesi -ki, o yönde değişiklikler olacağı anlaşılıyor- ver
gi gelirleri içindeki dolaylı vergilerin zaten fevkalade yüksek olan payını daha da yükseltecek
tir. Dolayısıyla, Türkiye'de mevcut vergi yapısındaki çarpıklık, bu tedbirlerle daha da bozula
caktır. 

Değerli üyeler, sözlerimi şöyle tamamlamak istiyorum : Şoka karşı, antişok politikası uy
gulamak gerekir. Antişok politikasının iki özelliği olmak lazım gelir : Bir tanesi, şokun etkisi
ni mümkün olduğu kadar halka yansıtmamak, ikincisi de, şokun etkisini, mümkün olduğu 
ölçüde zamana yaymak. "Bu nasıl olabilir?" derseniz, bunun çeşitli tedbirleri vardır, diğer 
ülkelerde uygulanmaktadır. Mesela, size bir iki tanesini hemen söyleyeyim : Bir tanesi, petro
lün içindeki vergi oranını düşürmektir, diğeri ise, alternatif enerji kaynaklarını ucuzlatmaktır. 
Bildiğiniz gibi, Türkiye, elektriği, Japonya'dan sonra, dünyada en pahalı kullanan ülkedir ve 
yine bildiğiniz gibi, Türkiye'de bugün elektrik üretim kapasitesinin üçte biri kullanılamamak
tadır. Niçin?.. Yeterli düzeyde tüketim olmadığı için. Pekâlâ elektrik fiyatları düşürülebilir. Bunun 
gibi başkaca tedbirler akla gelmektedir. 

O halde, hazırlanacağı söylenen yeni ekonomik program ve bütçe, bu anlayışla hazırlan
malıdır. Yoksa, oniki yıldan beri süregelen hızlı enflasyon altında yaşama mücadelesi veren 
halkımızın tahammül sınırları artık aşılacaktır. 

Sabrınız için teşekkür ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
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3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Malezya seferi yapan THY uçağıma Kuala Lumpur 
Havaalanına inişte karşılaştığı sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver, 31 Ağustos günü Türk Hava Yolla
rının bir uçağında meydana gelen kaza tehlikesiyle ilgili olarak gündem dışı söz istemişlerdir; 
kendilerine söz veriyorum. 

Buyurunuz efendim. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yapacağım gün

dem dışı konuşmanın, daha ağır sorunlar karşısında, ilk bakışta pek önemi görülmeyebilir. 
31 Ağustos günü Malezya'nın'Kuala Lumpur Havaalanına inmekte olan Türk Hava Yol

larına a.it bir airbus uçağının, kulenin tüm uyarılarına rağmen, yanlışlıkla otobana inmek üze
reyken son anda kendisini kurtararak yeniden havalandığına ilişkin, bugünkü Günaydın Gaze
tesinde bir haber yer aldı. 

Haberi okuduğumuzda bir başka ilginç boyut yakaladık : Bu hatayı yapan pilotun, 16 
Ocak 1983 tarihinde, yine, gece saat 22.00 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanında yanlış 
alçalma sonucu pist yerine toprağa inerek yere çakılan ve 46 kişiye mezar olan Afyon uçağının 
da pilotu olmasıydı. 

Haberde, yine, ayrıca uçmasında sakınca bulunduğu uyarılarına rağmen, Türk Hava Yol
larının uçurmakta âdeta direndiği -her ne hikmetse- Kaptan Pilot Turan Tokel'in Kuala Lum-
pur'a alçalırken sürekli olarak kule tarafından "Yanlış alçalıyorsunuz, pas geçip, tırmanın" 
ikazı almasına rağmen, inatla alçalmayı sürdürdüğü iddiası da yer almakta. Üstelik, Türk Ha
va Yolları bu olayın duyulmaması için bir de kesin emir vermiş; ama, soruşturma da açmış. 
Tabiî, olay duyuldu ve bugünkü Günaydın Gazetesinde bayağı büyük bir haber olarak yer aldı. 

Günaydın Gazetesi muhabirinin sorularını yanıtlayan Tokel, "piste yaklaşmanın normal 
olmadığını, yaklaşırken -gazetede aynen böyle yazıyordu- ILS cihazına bağlanmadığını; çün
kü, bu cihazın bozuk olduğunu" söylemekte. Bir anlamda, o da savunurken, uçağın önemli 
bir aletinin bozuk olduğunu söyleyerek kendini savunmuş. 

Sayın milletvekilleri, Türk Hava Yollarının, diğer ülkelerin havayolları ile rekabet edebil
mesi için standartlarını yükseltmek üzere çırpındığımız böylesi bir dönemde, yine böylesine 
önceden belli hatalarla Türk Hava Yollarının uzun yıllar lekelenmesine niçin seyirci kalındığını 
sormak istiyorum. Türk Hava Yolları yetkililerine ve bağlı bulunduğu Ulaştırma Bakanlığına 
soruyorum : Ülkemizde insan hayatı bu kadar ucuz mu? 46 kişinin ölümüne yine aynı sebep
ten neden olan, çok karlı ve sisli bir Ankara gecesinde; İsviçre Havayollarının pas geçerek piste 
inmediği bir Ankara gecesinde,kulenin tüm uyarılarına rağmen, âdeta "İsviçreliler inemedi; 
ama, bizi nasıl olsa Allah korur, biz ineriz" mantığıyla karar veren bu pilota, yeniden yüzlerce 
insanın yaşamı ve milyarlarca lira değerindeki uçaklar nasıl teslim ediliyor? Yoksa, Türk Hava 
Yollarını yükseldiği iddia edilen başarı grafiğinin yeni uçak kazalarıyla düşürülmesini isteyen
ler mi var? Bunu da merak ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, amacım, o hiç tanımadığım pilotun mağdur olmasını istemek değil 
kuşkusuz. Türk Hava Yolları Kurumu, bu şahsı, mağdur etmeden, başka görevlerde kullanabi
lir veya emekliye sevk edebilir; ama, benim için bütün bunlardan daha önemlisi ve bu konuyu 
gündeme getirmemin sebebi, insan yaşamına verdiğim değerdir. Günümüz insanı, eceliyle öl
mek istiyor; başkasının hataları yüzünden yaşamını yitirmek istemiyor. 
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Türk Hava Yollan ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerini, böylesine yaşamsal konularda du
yarlı olmaya, önlem almaya ve açıklama yapmaya çağırıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz : 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 10 arkadaşının, istanbul'da 1990yılında mey
dana gelen olayların gerçek nedenleri ile sorumlularını ve bu ilde asayiş ve huzurun sağlanması için alın
ması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

BAŞKAN — Meclis araştırma önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
istanbul, Roma imparatorluğu, Bizans imparatorluğu, Osmanlı imparatorluğu ve Tür

kiye Cumhuriyeti kültürlerini bağrında yaratmış ve geliştirmiş büyük, eşsiz bir kenttir. 
Haçlıların istilalarını, Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlıların fethini, Birinci 

Dünya Savaşında ttilaf Devletlerinin işgalini yaşamış kendine özgün ve belirgin, tarihî, kültü
rel ve coğrafî özellikleri bulunan istanbul, 2500 yıllık geçmişe damgasını vurmuş, ulusal onu
rumuz olmuştur. 

Şiirle, müzikle, resimle, romanla, hikâyeyle istanbul'u tam olarak yaşamak, yaşatmak müm
kün değildir. Böylesine tarihî, kültürel, coğrafî, ekonomik ve siyasî mirasa, güzelliklere sahip 
olan istanbul'umuz, son yıllarda; çığ gibi büyüyen sorunları, spekülasyonlar ve vurgunlarla 
bu büyük özelliklerini yitirir olmuştur. 

Aşırı iç göç, çarpık kentleşme, yabancılara satışlar, doğanın tahribi, ulaşım, altyapı, çevre 
kirliliği istanbul'u giderek "Kâbus kent "e dönüştürmüştür. 

1980 yılından bu yana gelişen hayalî ihracat ve batık banka kredileri, istanbul'da arsa vur
gunlarını, yağmayı gündeme getirmiştir. On yıldır istanbul'da kıyı, orman ve tarihî değerlerin 
tahribi had safhaya varmıştır. 

Merkezî ve yerel yönetimden cesaret alanlar, istanbul'u, modern bir şehir olmaktan uzak
laştırmalardır. Şehircilik alanında böylesine büyük bir tahribata maruz katan istanbul; son 
günlerde anarşi ve terör hareketleri, siyasî cinayetler, soygunlar ve son olarak da gazete baskın
ları ile mafyanın hâkim olduğu "Kanunsuz şehir" olmuştur. 

istanbullu son günlerde, soygunlardan, siyasî ve adi cinayetlerden, suikastlerden büyük 
korku duymaktadır, istanbul'un âdeta suç merkezi olmasından tedirgin olmaktadır. 

1990 yılında istanbul'da asayiş, güven ve huzur ortamı yok olmuştur. 
2 Ocak, İS Şubat ve 28 Mayısta yaşanan cezaevi firarları, 
18 Ocakta Esenler'de kuyumcu soygunu, 
19 Haziranda Halkalı'da İETT garajı soygunu, 
25 Haziranda Kâğıthane Vergi Dairesi soygunu, 
23 Temmuzda Kozyatağı Yapı Kredi Bankası soygunu, 
11 Ağustosta Pendik Kurtköy'de STFA şantiyesinin soygunu, 
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31 Ağustosta Sultan Çiftliğinde kuyumcu soygunu, 
7 Martta Gazeteci - Yazar Çetin Emeç ve Sinan Ercan'ın öldürülmesi, Trafik Polisi Kâzım 

Çakmakçı'nın Kasımpaşa'da öldürülmesi, 
12 Haziranda emekli Albay Durmuş Akşın'ın bürosunda öldürülmesi, 
13 Haziranda emekli siyasî polis Muhsin Bodur'un Şişli'de evinde öldürülmesi, 
27 Temmuzda Polis Memuru ismail Kılıç'ın Küçükköy'de evinde öldürülmesi, 
Gazeteci - Yazar Turan Dursun'un öldürülmesi ve 7 Eylül 1990 günü, Milliyet Gazetesini, 

10-11 Kişinin ellerinde sopalarla basması. 
Cinayet, soygun, suikast İstanbul için vaka-i adiyeden olmuştur. 
Merkezî idarenin zaafları istanbul'un asayiş, huzur ve güveninin sağlanamamasında en 

büyük etkendir. 
İstanbul Vali ve Emniyet Müdürü ile polis teşkilatı hakkında çeşitli iddialar vardır, özel

likle Emniyet Müdürü hakkında iddialar had safhadadır. Siyasî cinayetler, soygun ve suikast-
lerin failleri bir türlü bulunamamaktadır. Hakkında soruşturma dosyası açıldığı ileri sürülen 
Emniyet Müdürü ise olaylara seyirci kalmaktadır. 

İstanbul'un bir an önce güven ve huzur ortamına kavuşması gerekmektedir. 
Bu nedenlerle ve İstanbul'da asayiş, güven ve huzurun sağlanması için meydana gelen olay

ların gerçek nedenlerini araştırmak, sorumlularını bulmak ve alınacak önlemleri tespit etmek 
için Anayasanın 98, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis 
araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Güneş Müftüoğlu (Zonguldak), 
Baki Durmaz (Afyon), 
Ahmet Neidim (Sakarya), 
İbrahim Gürdal (İsparta), 
Cavit Çağlar (Bursa), 
Nafiz Kurt (Samsun), 
Ferit Bora (Diyarbakır), 
Adil Aydın (Antalya), 
Alâettin Kurt (Kocaeli), 
Ali Eser (Samsun), 
Abdullah Ulutürk (Afyon) 

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

gör üşmeler, sırasında yapılacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
L — Samsun Milletvekili Ali Eser'in (6/768) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin öner

gesi (4/203) 

BAŞKAN — Bazı sözlü soruların geri verilmesine dair önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 442 nci sırasında bulunan 6/768 esas numaralı 
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sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Ali Eser 
Samsun 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Mü/lüoğlu'nun (6/854) ve (6/866) numaralı sözlü sorularım 
geri aldığına ilişkin önergesi (4/201) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin, "Sözlü Sorular" kısmının 489 ve 501 inci sıralarında yer alan 6/854 ve 6/866 

esas numaralı sözlü soru önergelerime yazılı cevap aldığımdan, soru önergelerimi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

BAŞKAN — Soru önergeleri geri verilmiştir. 

3. — Bingöl Milletvekili İlhamı Binici'nin (6/825) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi (4/202) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin, "Sözlü Sorular" kısmının 483 üncü sırasında yer alan 6/825 esas numaralı 

sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
tlhami Binici 

Bingöl 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 15 arkadaşının, Sümerbank ve özelleştirmeye tabi tutula
cak diğer kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili suiistimal iddialarının gerçeklik derecesini tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

BAŞKAN — Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması kapılmasına Dair 
öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

1 inci sırada, Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 15 arkadaşının, Sümerbank ve özelleştir
meye tabi tutulacak diğer kamu iktisadî teşebbüsleriyle ilgili suiistimal iddialarının gerçeklik 
derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sümerbank ve diğer özelleştirilmek istenen bazı KİT'lerin faaliyetleri etrafında çıkarılan 

ve zaman zaman da basına intikal eden söylentilere göre bu kurumlarda büyük nispette suiisti
maller yapıldığı anlaşılmaktadır. 
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Bu söylentilerin doğruluk derecelerinin araştırılması, bir yanda, hem bu kurumlarda çalı
şan ve şaibe altında olan personelin suçsuz olanların aklanması ve suçluların da cezalandırıl
ması ve hem de kurumun, kamuoyundaki itibarına düşürülen gölgelerin kaldırılması bakımın
dan zorunlu görmekteyiz. 

Son zamanlarda Milliyet Gazetesinde yer alan ve Sümenbank Genel Müdürlüğünün alım 
- satım ve stoklarıyla ilgili yazılarda öne sürülen iddialar tüyler ürperticidir, aynı zamanda ih
mal edilecek nitelikte değildir. 

Ayrıca, aynı durumda bulunan ve özellikle ANAP iktidarlarınca özelleştirmeye tabi ola
cağı belirtilen diğer KİT kurumlarında da aynı politikaların uygulandığı kuşkusuzdur. 

Bu itibarla, bu kurumlarda özelleştirme bedellerinin düşük tutulması için birçok oyunla
ra girişildiği, özellikle bu kurumların imalat programlarının aksatıldığı, piyasaya sunulan mal
ların kalitelerinin kasten bozdurulduğu, bu kurumlann dışarıdan satın aldığı mallarla ilgili olarak 
usulüne göre piyasa araştırılması yapılmadan, isabetli pazarlar araştırılmadan alımların yapıl
dığı, kurumların üst yetkilileri birtakım hileler yaparak kendilerinin veya aile efratları ile yakın 
dostlarının ortak oldukları paravan şirketler kurdurulduğu, alımların bu kurumlardan veya şir
ketlerden piyasa rayiçlerinin çok üstündeki değerlerle yapıldığı, bu suretle satın alınan emtia
nın kalitelerinin çok düşük olduğu ve böylece ilgili KİT kurumlarının büyük zararlara uğratıl
dıkları, ayrıca sağlıklı bir stok - imalat politikalarının güdülmediği, stok kontrollerinin yapıl
madığı, depolardaki mallardan büyük kayıpların olduğu, finansman temininde normal banka 
faizlerinin çok üstündeki nispetlerle faizle kredi alınıp, kurumun gerçek kârlılık durumunun 
düşürüldüğü anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla, yukarıda belirtilen bu hususların doğruluk derecelerini saptamak ve Sümer-
bank ve Sümerbank gibi özelleştirilmesi Hükümetçe düşünülen KİT'lerde yukarıda belirttiği
miz konularda var olan gerçek usulsüzlüklerin ve boyutlarının tespiti ve bunların kurumlara 
maliyetini saptamak üzere, Anayasanın 98 ve tçtüzüğün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

19.12.1989 
Kamer Genç 

(Tunceli) ve arkadaşları 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri, Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 15 arkadaşının, Sümerbank ve özelleş
tirmeye tabi tutulan diğer kamu iktisadî teşebbüsleriyle ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesine cevap vermek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu 
vesileyle, 1954 yılında cereyan eden bazı olayları -bugünkü gazetelerimiz değindiği ve çok da 
güzel bir perspektif çizdiği için- tekrar hatırlatmakta yarar görüyorum. Zannediyorum, bunlar 
dünkü gazetelerde de vardı. 

1954 yılında Yabancı Sermaye Kanunu çıkınca, zamanın muhalefeti de -bugün sizin özel
leştirmeye bakışınız gibi değil, sizinkinin biraz daha yumuşak olduğunu ifade edeyim- çok sert 
bir tavır almış; "İktidar, Türkiye'yi Afrika'daki sömürgecilere pazarlamak için bu kanunu 
çıkardı" demiş. 

Türkiye, dünyaya açıldıkça, kendi ekonomisini modernleştirmek istedikçe, yenilikler ge
tirmek istedikçe, maalesef bazı tenkitler olmuş. Bu tenkitlerin bazıları da acımasızca olmuş. 
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özelleştirme konusunda da, zannederim iktidarımızın çektiği sıkıntılarda, biraz da, bu, dün
yaya açılmanın henüz ülkemizde yeterince anlaşılamamış olmasının önemli bir payı var. 

Müsaadenizle, özelleştirme ile ilgili bazı teknik detaylara gireyim; ondan sonra da Sayın 
Genç ve arkadaşlarının iddialarına cevap vermek üzere, bazı rakamları açıklayayım. 

Bildiğiniz gibi, özelleştirme, ilk olarak Anavatan Partisi Hükümetinin 1983 yılı program
larıyla gündeme gelmiş; Beşinci Beş Yıllk Kalkınma Planında da bu konuya yer verilmiş ve 
KİT'lere bağlı bazı işletmelerin hisse senedi satışı yoluyla halka açılması öngörülmüş. 

özür dilerim biraz teknik açıklama olacak. Bu çerçevede, 1986 yılında, Morgan Banka, 
32 KİT'in özelleştirilmesi konusunda bir mastır plan hazırlatılmış. Bu plan çalışmasında, söz-
konusu bankaca, KİT'ler, özelleştirilmeye elverişliliklerine göre üç kategoride sınıflandırılmış
lardır. Birinci derecede öncelikli kategoride yer alan şirketler; TURBAN, Türk Hava Yolları, 
USAŞ, Yem Sanayii ve ÇtTOSAN'dır. Özelleştirme çalışmaları bu plan çerçevesinde başlatıl
mış, öncelikle, birinci kategoride yer alan şirketler özelleştirme uygulamasına konu olmuşlar
dır. Ayrıca, değişik danışman firmalara, sektör bazındaki özelleştirme uygulamalarına yönelik 
çalışmalar da yaptırılmıştır. 

Özelleştirme programının en önemli amacı, ekonomiyi pazar güçlerine karşı daha duyarlı 
hale getirerek, sınaî verimliliği artırmak ve ekonomide daha hızlı büyümeyi gerçekleştirmektir. 
Sermaye piyasasının gelişmesini, KİT'lerin bütçeye olan yüklerinin azaltılmasını, sermayenin 
tabana yayılmasını sağlamak da diğer çok önemli amaçları. Ancak, özelleştirme, yani kamu 
mülkiyetindeki varlıkların özel kesime satışı bir yana, şirketlerin alınıp satılması ülkemizde sıkça 
rastlanan bir olgu değildi; bu konuda bir bilgi ve deneyim birikimi yoktu. Bu bakımdan, özel
leştirmenin ilk aşamasındaki şirket değerlendirmelerinde yabancı banka ve kurumların yer al
ması bir zorunluluğa dönüşmüştür. Ne var ki, sön dört yıl içerisinde, Türk banka ve şirketleri, 
yabancı bankaların bu teknolojilerine göre kendi değerlendirme birimlerini oluşturmuş, çalı
şanlarını da yetiştirmiş; giderek, değerlendirme çalışmalarında ağırlık kazanmışlardır. Sözgeli
mi, 1989 yılından başlayarak, değerlendirme işlemlerinin neredeyse tümü Türk bankalarına ve
rilmiştir. Memnuniyetle belirteyim ki, Türk bankaları, aynı zamanda, Doğu Blokundaki yapı
lan çalışmalarda önemli rot oynamaya başlamışlardır. Hatta, bu programın başında bulunan 
arkadaşımız da, Polonya'da özelleştirme konusunda en önemli danışma görevini yapan kişi 
konumuna gelmiştir. Yani, Türkiye'nin bu konuda edindiği birikim küçümsenemeyecek bir bi
rikimdir ve şu anda bu birikimi dünyaya yavaş yavaş satma durumuna geldik. Hatta, dün, Azer
baycan Başbakanından da, "özelleştirme konusunda bize Türk bankalarını ve Türk uzmanla
rını gönderin" şeklinde benzer bir talep geldi; önümüzdeki ayda da bu taleplerini değerlendi
receğiz. 

Sümerbank Holding A.Ş.'de bugüne kadar özelleştirme kapsamında henüz bir satış ger
çekleştirilmediği için, yapılmamış bir işlemin bedelinin düşük tutulmasından bahsolunamaz. 

İmalat programlarının aksatılması konusuna gelince : Meclis araştırması önergesinde üretim 
konusunda ileri sürülen iddiaların aksine, Sümerbank Holding A.Ş. 1990 üretim programı, 1989 
üretim programına göre, yünlü grubunda yüzde 22, pamuklu grubunda yüzde 18, deri ve kim«-
ya grubunda yüzde 22oranında daha yüksek olarak tespit edilmiştir. Üretimde önemli bir ar
tış vardır. 

Bu hedeflere ulaşabilmek için, Sümerbank Holding A.Ş., 1990 yılında organizasyonunda 
gerekli düzenleme ve iyileştirmeleri tamamlamış ve altıncı ay sonu itibariyle 1989 yılı aynı 
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dönemiyle karşılaştırıldığında -tekstil piyasasında hüküm süren durgunluğa rağmen- yünlü gru
bunda yüzde 28, pamuklu/grubunda yüzde 3, deri - kimya grubunda yüzde 13 üretim artışı 
gerçekleştirmiş olup, katıca değeri yüksek kaliteli ürün üretimine hız vermiştir. 

Holdingin camia dışından satın aldığı ürünlerin durumu ise şöyledir : -bunun gerekçeleri
ni arzedeyim, niye camia dışından ürün alıyoruz- Ürün çeşidi, diğer Sümerbank mağazaları
nın satış cirolarına ve müşteri zevkine çok büyük katkıda bulunduğu için, ürün çeşitliliğini 
sağlamak için kuruni dışından da ürünler alınmıştır. Bu, hem Türkiye'de küçük ve orta boy 
sanayii desteklemede çok büyük yararlar sağlamış -çünkü, bunların pazarlama imkânları çok 
kısıtlıdır- hem de aynı zamanda ürün çeşitliliği ve tek aracı kullanarak satış sağladığı için, üre
ticiden tüketiciye zincirinin kısaltılmasında önemli katkısı olmuştur. Bu konuda Sümerbanka 
mal satan firmalarla da görüşmenizi, onlardan görüş almanızı da özellikle tavsiye ederim; ya
ni, Sümerbanka satmadan, önce pazara nasıl ulaşıyorlardı ve ürünlerini^ pazara, tüketiciye 
ulaşma marjları nelerdi, şimdi nedir?.. 

Sümerbankça, "Proje ürünü" namıyla, piyasadan, 1988 yılında 17 milyar, 1989 yılında 
13 milyar, 1990 yılında -altıncı ay sonu itibariyle- 7,5 milyar liralık alım yapılmıştır. Sözkonusu 
alımlar, 466 mağazadan oluşan dev Sümerbank Holding A.Ş. mağazacılık zincirinde ve bu tür 
mağazacılığın gereği olarak, asorti (çeşit) teminine matuf olarak yapılmıştır. 

Ayrıca, holdingce, 1990 yılında 1,9 trilyon liralık satış programlanmış olup, bahse konu 
alımlar, mağazalarca yapılan satışların sadece yüzde 2'sini teşkil etmektedir. 

Proje alımları, piyasa ve pazar araştırılması yapılmak ve holdingin cari yönetmelik ve alım 
usullerine uyulmak suretiyle gerçekleştirilmiş olup, sözkonusu alımlar, holding teftiş kurulun
ca her yönüyle incelenmektedir. Diğer konularda olduğu gibi, bu konuda da herhangi bir usul
süzlük veya yolsuzluğun tespiti halinde, ilgililer hakkında idarî, hukukî ve cezaî yönlerden, ge
reğine tevessül edilmektedir; bundan böyle edileceği de tabiîdir. Bu konuda da, elinizde her
hangi bilgi, belge, bulgu varsa, çekinmeden, cesaretle ilgili mercilere tevdi ettiğiniz takdirde 
gereğinin yapılabileceğinden emin olabilirsiniz. Yapılmadığı takdirde de, ben buradan, bunun 
temini konusunda söz veriyorum. 

Diğer taraftan, üretim artışına rağmen, Holdingin mamul stoklarında kayda değer bir ar
tış sözkonusu değildir. Holdinge, stok, imalat politikaları en rasyonel şekilde tespit edilmekte 
ve yakinen izlenmektedir. 

Diğer özel ve kamu bankalarında olduğu gibi, cari mevduat muvacehesinde kurulmuş bu
lunan ve faaliyet gösteren bazı özel finans kurumlarından iş programları dahilinde Sümerbankça 
temin edilen krediler ve durumları şöyledir : 

29.3.1988'de, yüzde 85 faizle 5 milyar, 21.9.1989'da, yüzde 80 faizle 10 milyar, 25.5.1990 
tarihinde, yüzde 65 faizli 5 milyar, 1988 yılında yüzde 81 faizli 10 milyar, yine 1988'de, yüzde 
100 faizli 5 milyar, 21.9.1989 tarihinde, yüzde 80 faizle 10 milyar, 27.8.1989 tarihinde, yüzde 
69 faizle 7 milyar TL. kredi alınmıştır. 

Sözkonusu tarihlerde diğer özel ve kamu bankalarından Holdingce kullanılan kredilere 
uygulanan faiz oranları ve bunların yıllık maliyetleri aşağıda belirtilmiştir : 

29.3.1988'de yüzde 70 ile 73 faiz oranlarıyla kullanılan ve üçer aylık devrelerde tahakkuk 
ettirilen faizlerin maliyeti yüzde 96,34 ile yüzde 101,62'dir. 

21.9.1989'da yüzde 61 - 64 faiz oranıyla kullanılan kredilerin yıllık faizlerinin maliyeti yüzde 
81,13 ve 86,11'dir. 

— 310 — 



T.B.M.M. B : 10 20 . 9 . 1990 O : 2 

25.5.1990'da yüzde 52 - 61 oranında temin edilen kredilerin yıllık maliyetleri yüzde 66,81 
ve yüzde 81,13'tür. 

Eylül 1988'de, Yüzde 70 ile 73 faiz oranıyla kullanılan kredinin yıllık maliyeti yüzde 96,34 
ve yüzde 101,62'dir. 

Ekim 1988'de, yüzde 80 - 87 faiz oranında kullanılan kredinin maliyeti yüzde 114,34 ve 
yüzde 127,66'dır. 

En son, 27.8.1990'da, yüzde 65 - 67 oranıyla kullanılan kredinin maliyeti yüzde 87,79 ve 
108,82 olmuştur. 

Buradan şunu söylemek istiyoruz ki, özel ve kamu bankalarından sağlanan kredilerin yıl
lık gerçek maliyetleri dikkate alındığında adı geçen fınans kuruluşlarından alınan kredilerin 
Sümerbank Holding Anonim Şirketine 30 puana varan avantaj sağladığı ortaya çıkmaktadır. 

Diğer yandan, bir tesisin teknik ve ekonomik değerinin tespiti, günümüzde, uluslararası 
ölçülere göre yapılmaktadır. Bir şirketin ekonomik, malî ve teknik değeri, dünya ekonomisin
deki değişkenlerden ve ülkenin kendi ekonomik koşullarından etkilenmektedir. Bu nedenle, bu 
konuda dünya çapında kuruluşlarla işbirliğine gidilmektedir. Sonuçta, yapılan değerlemelerin 
uluslararası standartlara paralel biçimde gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Sümerbank gibi büyük bir kuruluş, Türkiye'nin tekstil sektörünün 
-Cumhuriyetin ilk yıllarında önemli ölçüde, hatta çok büyük ölçüde- liderliğini yapmıştır. Bu 
kuruluş, diğer ülkelerdeki kamu kuruluşları gibi, özel sektörle, teknoloji, verimlilik gibi konu
larda yanşamamış ve bu da özelleştirmenin önemli gerekçelerinden biri olmuştur. 

Sümerbank, özelleştirme kapsamına alındığından beri önemli çalışmalar içine girmiştir; 
özellikle işletme verimliliği açısından, geçmişe göre -gerçek faizli maliyetlere göre- önemli iler
lemeler sağlanmıştır. Türkiye'de, bu kuruluşun ve diğer kamu iktisadî teşebbüslerinin özelleş
tirilmesinin gerekçesi, gereği, mantığı geçmişte (son beş altı yılda) pek anlaşılmadığı halde 
-zannediyorum- son iki üç yılda daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. 

Sayın Genç ve arkadaşlarının verdiği bu araştırma önergesinin arkasında -üzülerek belirt
mek isterim ki- somut herhangi bir belge bulunmamaktadır. Kendilerinden, -kürsüden de ifa
de ettiğim gibi- eğer iddialarına baz teşkil edecek ve araştırılmamış belgeler varsa bunları ilgili 
mercilere tevdi etmelerini, ilgili mercilerde en ufak bir ihmal görürlerse, bundan bizzat ilgili 
bakanlığı bilgilendirmelerini özellikle istirham eder, bu düşüncelerle bu araştırma önergesine 
katılmadığımızı beyan eder, saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şu ana kadar, Başkanlığımıza, gruplar adına konuşma talebi gelmemiştir. 

MEHMET FUAT ERÇETlN (Edirne) — SHP Grubu adına Sayın Kamer Genç konuşa
cak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Grup başkanvekilleri tarafından imzalanmış bir talep gelmedi. 

VEFA TANIR (Konya) — DYP Grubu adına Sayın Tevfik Ertüzün konuşacaklar Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertüzün. 

DYP GRUBU ADINA TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç ve arkadaşları tarafından, Sümerbank ve 
özelleştirmeye tabi tutulacak diğer KİT'lerle ilgili suiistimal iddialarının gerçeklik derecesini 
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tespit etmek amacıyla verilen Meclis araştırması önergesi üzerinde Doğru Yol Partisi Meclis 
Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bildiğiniz gibi, özelleştirme, belirli ekonomik, politik, sos
yal ve hatta ideolojik amaçlan gerçekleştirmek için kullanılan önemli bir iktisat politikası aracıdır. 

Özelleştirme, eğer kendisinden beklenilen bu muayyen amaçlan yerine getiriyorsa o araca 
(özelleştirmeye) müracaat etmek ve onu kullanmak rasyonel olur; ama, özelleştirmeyi, kendi
sinden beklenilen bu belirli amaçlar için kullanmaz da doğrudan doğruya onu, bizatihi bir 
amaç haline getirirseniz, o takdirde, özelleştirme beklenen sonuçları vermez. 

özelleştirmenin, bu kürsüde birkaç defa verilen araştırma önergeleri ve gensorular vesile
siyle geçtiğimiz yıl ekonomik tarafını konuştuk, müzakere ettik. 

Değerli üyeler, yaklaşık bir yıldan beri, özelleştirme konusu Hükümetle bizim aramızda 
bir hukuk savaşına dönüşmüştür; hukukî tarafı Türkiye'deki uygulamalar karşısında daha önemli 
hale gelmiştir. Ben, bu önerge vesilesiyle, daha ziyade, konunun hukukî veçhesi üzerinde dur
mak istiyorum. 

Her şeyden önce şu görüşümüzün altını çizmek isterim ki, Türkiye'de iki üstünlüğü hâ
kim kılmak, demokratik parlamenter rejimin sağlıklı işlemesi bakımından hayatîdir. Bunlar
dan birincisi, millî irade üstünlüğü yahut millet iradesinin üstünlüğü ve onun doğru, düzgün 
bir biçimde yansıdığı Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstünlüğüdür; diğeri de hukukun üs
tünlüğüdür. Biz parti olarak, Türkiye'de ne olacaksa, hangi politikalar izlenecekse, bunların 
mutlaka ve mutlaka bu iki üstünlük çerçevesinde gerçekleştirilmesinden yanayız. Belli bir poli
tikayı uygulayalım; ama, bu politikayı uygularken hukuk da biraz yara almış olsun, biraz zede
lenmiş olsun diyemeyiz. 

özelleştirme uygulamalarına baktığımızda, özelleştirme metodunda ciddî bir sapmanın 
olduğunu görüyoruz. Biraz önce, Sayın Bakanın da, kürsüde özelleştirmenin bir nevi tarihçe
sini anlatırken ifade ettiği gibi, 1983'ten sonra, Anavatan Partisi tktidarı döneminde seçim be
yannamesinde, parti programında, hükümet programlarında, yıllık programlarda, planlarda 
özelleştirme metodu üzerinde bir mutabakat olduğunu görmekteydik. Neydi bu?.. "Birtakım 
KİT'ler, bunlara bağlı kuruluşlar özelleştirilecektir; ama, bu devirler, mülkiyet değişikliği, dev
letten millete olacaktır. Sanayi mülkiyetine millet sahip olacaktır ve böylece mülkiyet tabana 
yayılacaktır" denmişti. Arkadan, bir 54 sayılı karar çıkartılmıştı ve bu kararda da deniyordu 
ki, "KtT'ler, onlara bağlı iştirakler, işletmeler, birimler, çalışanlarına, yöre halkına, küçük ta
sarruf sahiplerine ve yurt dışındaki işçilere satılacaktır." Bir de özelleştirme Kanunu çıkarıl
mıştı; 4 maddelik bir geceyarısı kanunu olmasına rağmen, o kanunda da, yabancılara satılabi
leceğine dair bir hüküm yer almıyordu. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; takdir edeceğiniz gibi, aslında, milletin sahibi olduğu devlet 
varlığının, millete; yani vatandaşlara satılmasıyla yabancılara satılmasının yaratacağı siyasî, ik
tisadî ve hukukî sonuçlar birbirinden farklıdır. Nitekim, gelişmiş ülkelere baktığımızda, geliş
miş ülkelerin, özelleştirmeyi, hele yabancılara satışı, fevkalade detaylı bir biçimde yasalarla dü
zenlediğini görüyoruz. Belirli oranlar konuyor... Mesela, bu oranlar Fransa'da, İspanya'da yüzde 
20'dir. Sektörlere göre değişik oranlar konuyor. Fevkalade ciddî ve tutarlı bir bürokratik süreç 
sözkonusu. Türkiye'de bunların hiçbiri yok. Uygulamalara geçildi... Biliyorsunuz, iki büyük 
uygulama oldu. Bunlardan biri, USAŞ'ın yüzde 70'inin İskandinav SAS Havayollarına satışı
dır; diğeri de, ÇİTOSAN'a bağlı 5 çimento fabrikasından (Pınarhisar, Ankara, Afyon, Ba-
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Iıkesir, Söke fabrikaları) 4'ünün tamamının, Afyon Fabrikasının yüzde Sl'inin Fransız Çimen
to Şirketine satılmasıdır. 

Biz, bu satışların yasal olmadığı iddiasını ileri sürdük ve "Yüksek Planlama Kurulu böyle 
bir işlemi yapmaya yetkili değildir; bu yetkinin kaynağı yasalarda yoktur; yasalarda olmayan 
bir yetkiyi kullanmaktadır" dedik, ama, bu zeminlerde anlatamadık, sonunda idare mahke
mesine gittik, tdare mahkemesi, her iki davada önce yürütmeyi durdurma kararı verdi, sonra 
da Yüksek Planlama Kurulunun satış kararlarını iptal etti. ÇİTOSAN'a ait yürütmeyi durdur
ma kararı 17 Ocak 1990'da, satış aktinin iptali kararı da 30 Mart 1990'da alınmıştır. 

Hükümetin, idarenin, mahkeme kararlarını mutlaka ve mutlaka uygulaması ve mahkeme 
kararlarının geciktirilemeyeceği bir Anayasa hükmü olmasına rağmen, idare, bugüne kadar bu 
kararları uygulamamıştır. Kamuoyunun cevabını merakla beklediği sorulardan biri budur : Mah
keme kararları niçin uygulanmamaktadır? Acaba SAS Şirketine, Fransız çimento şirketine bir
takım garantiler, taahhütler, sözler mi verilmiştir? 

Şimdi, mahkeme kararları ortada durmaktadır... İktidar değişikliği halinde, kim iktidara 
gelirse gelsin, bu kararları uygulayacak ve sorumlular hakkında idarî, adlî ve cezaî takibat ya
pacaktır; bundan kaçış yoktur. 

Değerli üyeler, zannedilmesin ki, biz yabancı sermayeye karşıyız. Biraz önce kürsüde ko
nuşan Sayın Bakan, yine 1954 yılında Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu çıktığı zaman Türki
ye'deki tartışmalara değindi. Biz yabancı sermayeye karşı değiliz, yabancı sermayenin gereğine 
inanıyoruz; ama, yabancı sermaye uğruna ülkeyi sömürge yapmaktan yana da değiliz. 

Evet, biz diyoruz ki, bu ülke bakirdir, bu ülkenin, yer altında, yer üstünde kaynakları dur
maktadır. Yabancı sermaye, yüksek teknolojisiyle, yeni teknolojisiyle, yeni bilgisiyle, sermaye
siyle vepazanyla bu ülkeye gelsin, bu ülkenin kaynaklarını hep beraber değerlendirelim... Bu
na, iktisatta, "Doğrudan yatırım" derler veya birbaşka ifadeyle "Direkt yatırım" derler. Bu 
ülkenin direkt yatırıma ihtiyacı vardır. Yok olan bir üretim ünitesini bu ülke üzerinde kurmak 
ve onu harekete geçirmek... Yoksa, var olan teşebbüsleri, bizim işlettiğimiz hizmet birimlerini 
devretmek doğru değildir. Mesela, USAŞ bir hizmet birimidir. Gene, çimento fabrikaları aynı 
durumdadır ki, çimento sanayiinde teknoloji üretme noktasına geldik. Yabancı Ülkelerde çi
mento fabrikaları kurabiliyoruz. Böyle bir alanda kendi fabrikalarımızı, üstelik de dövizimizin 
de dolup taştığı bir dönemde 5 fabrikayı sudan ucuz bir fiyatla 100 milyon dolara yabancılara 
satmanın anlamını anlamıyoruz. 

tşte bu, iktisadî sömürgeciliktir. Bu şirketlere, Batı'da, "Köpekbalıkları" deniliyor; bu, 
literatüre geçmiş bir kavramdır. Bunlar, girdikleri ekonomiyi dağıtıyorlar. Kendi getirdikleri 
elemanlara 20 - 30 bin dolar hatta 50 bin dolar aylık ücret veriyorlar. Niçin?.. Bu yolla kâr 
transferini kolay yapabilmek için. Bunların örnekleri Latin Amerika'da, Afrika'da, Uzakdo
ğu'da yaşanmaktadır. 

Biz, Türkiye'yi böyle, ekonominin, imkânların, kaynakların yağmalandığı bir ülke yap
mak istemiyoruz, buna yokuz, böyle bir yabancı sermaye anlayışından yana değiliz. Buna ne 
derler?.. Endirekt yatırım (dolaylı yatırım) derler. Mevcut, kurulmuş bir tesisi, hatta tesisin öte
sinde kendi pazarınızı yabancılara satıyorsunuz. USAŞ'ta yapılan olay nedir? Türk Hava Yol
ları pazarını satmaktır. Pazar satıldı. Çimento fabrikalarında yapılan nedir? Türk çimento pa
zarını satmaktır, tşte bugün, çimento pazarının aşağı yukarı yüzde 20'si bu şirketin eline geç
miştir ve şirket ciddî bir karteldir. Bu Fransız çimento şirketiyle Türkiye'de rekabet edebilecek 
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ne özel bir çimento şirketi vardır ne de bir kamu şirketi vardır. Bunun geçen yıl ki (1989) cirosu 
2 milyar dolardır, yani 4 trilyon liradır, 5 trilyon liradır. Böyle şirketlerle rekabet edebilmemiz 
ve onları ayakta tutabilmemiz mümkün değildir. Üstelik, dünya, dünyanın en gelişmiş ülkeleri 
kendi sektörlerini korurken, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri korumacılıkta âdeta birbir
leriyle yarışırken, Türk ekonomisini, Türk sanayiini yabancı tekellerin, kartellerin emrine ver
menin rasyonel olduğuna, millî çıkarlarımızla uyumlu olduğuna inanmıyoruz. 

Değerli üyeler, idare mahkemelerinin verdiği karara Başbakanlık itiraz etmiştir. Başbakan
lığın itirazına Danıştayın 10 uncu Dairesi ret cevabı vermiştir. İdare mahkemesi kararının yürü
tülmesinin durdurulması talebi, 10 uncu Daire tarafından reddedilmiştir. 10 uncu Dairenin bu 
kararına Başbakanlık yine itiraz etmiştir. Başbakanlık her safhada zaten itiraz ediyor. Başba-, 
kanlığın bu itirazına, bu defa, 16 Danıştay başkan ve hâkiminden müteşekkil olan Danıştay 
tdarî Dava Daireleri Genel Kurulu bakmıştır. 

Değerli üyeler, bu Kurulun verdiği karar ibret vericidir. Karar şudur : "Talebin incelenme 
niteliği bulunmadığından, incelenmeksizin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir." Bu demektir 
ki, Başbakanlıktaki hukuk servisi, hukuk birimi, hangi davanın Danıştay tdarî Dava Daireleri 
Genel Kuruluna götürülüp götürülemeyeceğinden bihaberdir. 

Şimdi, Danıştay nihaî kararını verecektir ve acaba, Hükümet bu kararları uygulamamak
ta ne zamana kadar ısrarlı olacaktır? 

Şimdi, gelmek istediğim nokta şudur : Baştaki girişle, ortaya koyduğum soruyu birleştir
mek istiyorum. Hükümet böyle bir tutum içindeyken, Başbakanlık böyle bir tutum içindey
ken, Türkiye'de hukukun üstünlüğü ilkesinin cari olduğu, geçerli olduğu ne ölçüde anlam ka
zanmaktadır? Hangi ölçüde bağdaştırılabilir hukukun üstünlüğü ile bu tür uygulamalar? Yüksek 
mahkeme kararlarının uygulanmadığı bir ülkede, hukukun üstünlüğünden bahsedilebilir mi? 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 15 Mayıs 1990'da da, kararı uygulamadığı ve böylece görev
lerini kötüye kullandıkları iddiasıyla Başbakan ve Toplu Konut Kamu Ortaklığı idaresi Başka
nı hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Dosyamızda herşey 
vardı; bütün mahkeme kararları, ilgili belgeler... Buna rağmen, savcı kararını verebilmek için 
tam dört ay bekledi. 

Yüce Meclisin huzurunda gayet açıklıkla ifade etmek istiyorum ki, özellikle savcılar bü
yük baskı altındadır. Gerektiği zaman bir günde takip kararı verebilen savcılar, 24 saat içinde 
harekete geçebilen savcılık, gerektiği durumlarda dört ay bekleyebilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, toparlayınız. 
TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — Peki Sayın Başkanım. 
Ankara Cumhuriyet Savcısının verdiği takipsizlik kararı son derece ilginçtir. Bir kere, "Mu

hakeme bitmedi" diyor... Muhakeme bitmiştir. Bildiğiniz gibi,yürütmenin durdurulması kara
rından sonraki safhalara dahi lüzum yoktur; yürütmenin durdurulmasının, mutlaka uygulan
ması gerekir. Kaldı ki, mahkeme, biraz önce arz ettiğim gibi, birçok safhayı geçirmiştir. 

Savcının kararı, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi namına davaya müdahil olarak 
katılan hukuk profesörlerinin görüşleriyle tamamen aynıdır ve "Artık bu satış işlemi olmuş 
bitmiştir, satış işleminden sonra bu konu, kamu hukuku alanından çıkmış, özel hukuk alanına 
girmiştir; dolayısıyla, idarî mahkemelerin bu davaya bakma ehliyeti yoktur" denmiştir. Fran
sız Çimento Şirketi adına davaya katılan müdahil avukatlar da aynı görüşü paylaşmaktadırlar. 
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Değerli üyeler, hukukun temel kuralı olarak şu bilinir ki, hukukî işlemler, yapıldığı tarih
teki durumlarına göre mütalaa edilirler, değerlendirilirler. Bu âkit yapıldığı sırada, sözkonusu 
şirketler birer kamu şirketi idi. Dolayısıyla, tamamıyla ilgili olan saha kamu hukuku sahasıdır. 
İdare hukukçularının görüşü de zaten bu yöndedir. 

Değerli üyeler, demek oluyor ki, biz, yabancı sermayeye karşı değiliz, -biraz önce de ifade 
ettim- siz bunları yabancılara da satabilirsiniz, ona da bizim itirazımız olamaz; ama, yasaya 
dayanarak o satışı yaparsınız... Biz iddia ediyoruz ki ve mahkemeler de bizim iddiamızı haklı 
kılmıştır ki, yapılan işlem yasal değildir. Dolayısıyla, ne yabancı sermaye politikası ne kambi
yo politikası ne kur politikası ne liberal ekonomiyi uygulama ihtiyacı, Türkiye'de hukukun üs
tünlüğünü rafa kaldırmaya sebep teşkil edemez, onu haklı kılamaz. Eğer bir defa böyle bir 
eğilim içine girersek, ondan sonra, bunun hangi noktada nasıl neticeleneceğini hiçbirimiz kes
tiremeyiz. 

BAŞKAN — Süreniz geçti, toparlayınız efendim. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Sayın Başkan, değerli üyeler, zamanım dolduğu için, bu arada Hükümetin içine girdiği 

başka politikalar üzerinde durmak istemiyorum. Mesela, bu dava devam ederken 54 sayılı ka
rar değiştirilmiş, 90/2 sayılı karar çıkartılmış ve bu firmaların, KİT'lerin, KİT'lere bağlı işti
raklerin yabancılara blok olarak satılması Yüksek Planlama Kurulu kararına bağlanmıştı; ama, 
mahkeme bunu dikkate almamıştır. 

Evet, yabancılara blok olarak satışı Yüksek Planlama Kurulu benimsemiştir; ama, bu da 
yasaya, yasa temeline oturmadığı ve dayanmadığı için, Yüksek Planlama Kurulunun bu kara
rının iptali için de bir dava açtık, ona da şu anda bakılmaktadır. 

Sayın Genc'in, Sümerbankla ilgili iddiaları konusunda bizim elimize ulaşmış bir delil yoktur; 
ancak, Sümerbank özelleştirme kapsamına alınmış ve Kamu Ortaklığı idaresine devredilmiş
tir. Sümerbankın üretim birimlerinin Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından özelleştirilmesi bekle
nirken, bu defa, pazarlama birimlerinin Sümerbank yönetim kurulu tarafından özelleştirilme
si gündeme gelmiştir. 

Şimdi, zannediyorum ki, Sümerbank Yönetim Kurulunun böyle bir karar almaya yetkisi 
yoktur; bu karar Kamu Ortaklığı İdaresine ve Yüksek Planlama Kuruluna aittir. Bir önemli 
yanlışlık burada yapılmıştır. 

Onun dışında, Sümerbank mağazalarının özel sektöre devredilmesi, bir özelleştirme ola
yıdır; çünkü, özelleştirme biçimleri sadece satışla sınırlı değildir. Bunun dışında, kiralama (Le-
asing) vesaire gibi, diğer yollar da vardır; işte bu onlardan biridir. Dolayısıyla, burada mutlak 
yetki Yüksek Planlama Kurulunun olmak gerekir. 

Şimdi müracaatlar alınmıştır. Bu müracaatlar neticesinde, mağazaların kimlere verileceği 
de kamuoyu tarafından merakla ve dikkatle takip edilmektedir. 

Sözlerimi burada bitirirken, araştırma önergesine olumlu oy vereceğimizi ifade eder, say
gılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Kamer Genç; buyurun. 
Sayın Genç, bir saate yakın ara vermemiz sebebiyle, süremiz kısıtlıdır. Bu itibarla, süreye 

özellikle riayeti rica ediyorum. 
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SHP GRUBU ADINA KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri 
ve de sayın boş koltuklar; konuşmama başlamadan önce hepinize saygılar sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, her vesileyle, bu kürsüye çıktığımız her zaman sayın iktidar mensu
bu bakanlarla bir anlaşmazlık içinde oluyoruz; ya biz kendimizi onlara anlatamıyoruz veyahut 
da onlar bizim dediklerimizi anlamıyorlar. Bir araştırma önergesi veriyoruz, diyoruz ki, "Su
ni erbank ve özelleştirmeye tabi birtakım kurumlarda geniş suiistimal söylentileri var, b'u suiis
timal söylentilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak biz araştıralım..." Sayın Bakan çıkı
yor ve diyor ki, "Efendim, biz bu araştırma önergesine katılmıyoruz; ama, elinizde suiistimale 
ilişkin belgeler varsa, siz bize getirin, biz de ilgililere götürüp araştıracağız..." 

Şimdi, Türk idarî yapısı içinde bir usul vardır. Siz, mahalledeki bekçiyi şikâyet edersiniz, 
Cumhurbaşkanına dilekçe verirsiniz; o dilekçeyi, Cumhurbaşkanı Başbakana, Başbakan baka
na, bakan valiye, vali kaymakama, kaymakam oradaki karakol kumandanına, karakol kuman
danı da bekçiye gönderir, "Hele bunu araştır" der; ondan sonra da siz gidin bu olayların için
den çıkın... 

Sayın Bakan, size elimdeki gazete haberini göstermek istiyorum, "Sümerbankta rüşvet, 
yolsuzluk iddiaları." Siz bunu gördünüz mü, incelediniz mi? 

ALTAN KAVAK (İstanbul) — Gazete haberi... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Gazete haberleri yanlışsa, o zaman, araştıralım. 
ALTAN KAVAK (İstanbul) — Si/ getirin, araştıralım. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, ben getirdim, araştıralım; araştırma önergemizi 

kabul edin, araştıralım. 
BAŞKAN — Sayın milletvekili arkadaşlarımdan rica ediyorum, lütfen, hatibin sözüne ka

rışmasınlar. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Peki, araştırma önergemizi kabul etmezseniz, idarede bun

ları araştırmazsak, bugünkü yönetim zamanında hâkimlerin bağımsızlığının olmadığı bir mem
lekette idarede bağımsızlık aranır mı? Hangi müfettiş, birtakım üst bürokratların menfaatları-
nın döndüğü bir olayda gidip kendisi tarafsız bir rapor düzenler de, hakikaten burada bir sui
istimal olmuştur der? Çünkü, belirli suiistimallerin kaynağı ve dayanağı çok yukarılara daya
nıyor ve orayı öyle şemsiye altına almışlar ki... Zaten, sokaktaki vatandaş veyahut da arkası 
olmayan memur, belirli bir yere dayanmayan insanlar büyük suiistimallere giremezler, buna 
gücü olmaz; ama, tabiî, arkası kuvvetli olanların yaptığı suiistimallerde, o arkası kuvvetli olan 
kişilerin suiistimallerinin ortaya çıkarılması mümkün değildir. Biz, Türkiye Büyük Millet Mec
lisiyiz; çeşitli konuda araştırma önergelerini kabul ediyoruz; bir de bunları kabul edelim. Ba
kın, biraz önce de söylendi; beş tane çimento fabrikasını bir çimento fabrikası fiyatına özelleş
tirdik. Kime verdik? Bir yabancı şirkete verdik. ÇİTOSAN'ın beş çimento fabrikasını 105 mil
yon dolara özelleştirdik; bugünkü kurla 105 milyon dolar, 270 milyar lira yapar. Bugün, bir 
orta tip çimento fabrikasının maliyeti 350 milyar liradan aşağı değildir. Yani, olaylar bu kadar 
açık seçik ortada iken, memleketimizin menfaatları bu kadar ortada iken, olayları bu kadar 
laf kalabalığı ile örtmeye gitmek, bence, bu memlekete ve bu insanlara haksızlıktır. 

Sayın Bakan, "işte, 1954'te -sanki kendileri 1954'te iktidarmış gibi- biz tuttuk Yabancı 
Sermaye Kanununu getirdik, Yabancı Sermaye Kanununa o zamanki muhalefet partileri karşıydı" 
diyor. Yani, Yabancı Sermaye Kanununun kimin tarafından hazırlandığı, Türkiyeyi ne derece 
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sömürmeye götürdüğü, hangi finans çevrelerine köle etmek istediği ortada ve o Yabancı Ser
maye Kanunu hazırlandığı sırada Türkiye'ye gelen yabancı sermayenin Türkiye'yi ne derece 
istismar ettiği de ortada... Bunları herkes biliyor. 

Diyoruz ki, evvela kanunları siz çıkarıyorsunuz, bu kanunların uygulamasını yaparken, 
memleketin de menfaatini, vatandaşın da menfaatini gözetelim, ama gözetmek istemiyorsanız 
o sizin bileceğiniz iş, o sizin vicdan muhasebesi yapmanızı gerektiren bir konu. Biz, "sizin özel
leştirme konusunda temel olarak seçtiğiniz hedef, ekonomik değil ideolojik ve siyasîdir" diyo
ruz. Dünya Bankası, IMF, uluslararası finans kurumlan size, "şunları şöyle şöyle yapın" di
yorlar, sizler de, maalesef, yapıyorsunuz. Bunu yaparken, hiç olmazsa memleketin menfaatini 
hesaba katın diyoruz. 

Sümerbank, 1988 yılı kârı 670 milyon lira olan ve 70 milyon dolar ihracat yapmış bir ku
ruluş. Bir bakıyorsunuz, 1989 yılında büyük miktarda zarar etmiş. Bir kamu görevlisi oradan 
ayrılıyor ve çok önemli, ipuçlarına varan açıklamalar yapıyor. 

Mesela, Sayın Bakan, Sümerbankın aldığı kredilerden bahsetti; fakat, aynı bankanın, 1989 
yılında Toplu Konut Ortaklığından yüzde 138 faizle kredi aldığı söyleniyor, normal banka faiz
leri yüzde 85 - 86 seviyesinde iken. 

Mesela, merinos fabrikalarında kâr 6 milyar lira iken, o kâr, oradan alınıyor, zarar eden 
başka firmalara dağıtılıyor, o firmalar Sümerbankın genel görüntüsü içinde zarara dönüştürü
lüyor. Zarara dönüştürülmesinin amacı labiî ki, özelleştirmeye tabi bir kurum olmasındandır. 

Sayın Bakan, önce önergemizdeki özelleştirme bedellerinin düşük tutulması iddiasına kar
şılık, "bu kurum henüz özelleştirilmedi" diyor, özelleştirilmedi; ama, özelleştirilmek üzere 
gerekli çalışmalara başlandı ve Kamu Ortaklığı İdaresine devredildi. Bizim, daha bu aşamada, 
buna gerçek değerin takdir edilip edilmediğini araştırmamız lazım. Yoksa, bir kurumu özelleş
tirip de hisse senedi değerleri tespit edilerek piyasada satıldıktan sonra böyle bir araştırma yap
mamızın hiç anlamı kalır mı? Yok... O zaman, olsa olsa,'düşük bedelle özelleştirildiği hususu 
tespit edilir ve belki üç beş kamu görevlisi bu işten sorumlu tutulur; onun da neyini alacaksınız?!. 

Onun için, biz, başlangıçta bu işlerin kasıtlı olarak yapıldığını söylüyoruz, tşte, Amerikan 
Morgan Şirketinin bu değer takdirinde nasıl hareket ettiği konusurida, Sayın Bakan, "özelleş
tirme konusunda Polonya'ya ihtisas heyetleri gönderdik, Afrika'ya adam gönderdik" gibi ce
vaplarla övünüyor. 

Biz, Türkiye, artık, AT'ın bir ortağı, hiç olmazsa Avrupa seviyesinde düşünceye sahip olan 
ülkelerle kendimizi mukayese edelim; kendinizi Afrika ile mukayese ederseniz, 1930'lardaki 
Türkiye'yi tarif etmeye çalışıyor olursunuz. Bu itibarla, bunlar, zaman doldurmak ve meseleyi 
konu dışında tutmak ve yanlış göstermek için öne sürülen iddialardır diyoruz. 

Yine, elimize geçen belgelere göre, Sümerbankın, Beykoz'da, 1,5 milyon çift yıllık ayak
kabı üretim kapasitesi var. Burada bu ayakkabı imalatı yapılmıyor, dışarıdan tapon mal alını
yor. Bu bir iddia değil mi?.. Bunu araştıralım. Hakikaten, Sümerbankın Beykoz'daki fabrikası 
gerçekten tam kapasite ile çalışıyor mu? Çalışmıyorsa piyasadan mal alıyor mu, bunu araştıra
lım. Almışsa kimden almış; kaç liradan almış, kaç liraya satmış, bu alışların arkasında kimler, 
hangi güçlü kişiler var, bunları araştıralım. Bunu araştırmazsak neyi araştıracağız, onu öğren
mek istiyorum arkadaşlarımızdan. 

Dışarıdan alınan bu mallardan yüzde 10 komisyon alındığı söylentisi, orada çalışan kamu 
görevlileri veya kurumda çalışan görevliler tarafından ifade ediliyor. Biz bunu nasıl anla-
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yacağız? Bu malın piyasa fiyatına.imalat durumuna bakacağız, onun maliyetini tespit edece
ğiz, Sümerbanka satış bedelini tespit edeceğiz, hakikaten bu satışta bir farklılık var mı yok 
mu bakacağız. Bu bir iddiadır. 

Mesela, Sümerbank, bir firmadan yüzde 100 ipek kravat almış -yüzde 100 ipek diye alınmış-
ve bunu satmış. Sonra, şikâyetler üzerine bu ipek kumaşların yüzde 100 polyester olduğu orta
ya çıkmış; bu bir iddia değil mi? Söylüyorum; buyurun bu önergemizi kabul edin de bu iddia
ları araştıralım. Tabiî, bunlar küçük örnekler, bunları çoğaltmak mümkündür. Ama, size göre 
bunlar önemli değilse o başka... Sayın Turgut özal'ın geçmişte, "Canım, hayalî ihracat olarak 
geçmişte 3 - 5 milyarlık bir hayalî ihracat var" dediği gibi siz de, "Sümerbank bünyesinde 10 
-15 milyar liralık bir suiistimal var; bunlar, görüşülecek, tespit edilecek iddialar değildir" di
yebilirsiniz. Türkiye'yi ekonomik yönde sarsacak suiistimalleri büyük boyutlarda -trilyonluk-
olan rakamları daha yakalayamadık; ama, iktidardan düştüğünüzde, iktidarda bize geçtiğin
de, yapacağımız sağlıklı araştırmalar sonucunda, trilyonluk seviyedeki suiistimalleri tespit ede
ceğimize de inanıyoruz. 

Bir diğer iddia : Sümerbank üst yöneticileri, "SÜTEKS" diye bir şirket kuruyorlar; dış 
alımlarını özellikle bu aracı kurum kanalıyla yapıyorlar. Hatta, birtakım iç alımlarını da bu 
aracı kurum vasıtasıyla yapıyorlar. Mesela "Sertler Triko" isminde bir şirket, 1980 yılında, "Ben, 
bir kazağı 17 bin liraya SÜTEKS'e satıyorum" diyor. O da Sümerbanka 36 bin liraya satıyor. 
Bakın, yüzde İSO nispetinde bir fiyat artışı oluyor. 

Arkadaşlar, bunlar ciddî iddialar değilse, siz ciddî olan iddiaları bize lütfen söyleyin, biz 
de sizin ciddî bulduğunuz iddialar seviyesinde iddialar bulursak, araştırma önergelerini bura
ya getirelim; onun dışında da bunlar o ciddî iddialar değilse, huzurlarınızı fazla işgal etmeyelim. 

Sümerbankın Güngören Mağazasındaki alım faturalarında bir inceleme yapılmış. 20.1.1988 
tarih ve 79 milyon 242 bin liralık faturanın numarası Seri A - 32952 olduğu halde, üç ay sonra 
kesilen 25.4.1988 tarihli ve 95 milyon liralık fatura, numarası, Seri A-32851 olduğu görülmek
tedir. Burada aynı seriden, aynı ciltten bir fatura kesiliyor, üç ay sonra kesiliyor ve üç ay önceki 
seri faturadan daha düşük numarayı taşıyor. Bu ne demektir? Demek ki, faturalarda bir oyun var. 

Yine, 24.6.1988 tarihli ve 64 milyon 311 bin liralık faturanın seri : A - 32852 numarayı 
taşıdığı, 5 ay sonra 4.11.1988 tarihli ve 438 milyon 276 bin liralık faturanın numarasının da 
seri : A-32853 olduğu, yani 5 ay içerisinde başka faturanın kesilmediği; 2.12.1988 tarihli, 46 
milyon 585 bin liralık faturanın da numarasının seri: A - 32969; aynı gün kesilen 18 milyon 
liralık bir başka faturanın numarası da seri : A - 32970 olduğu halde, 7 gün sonra kesilen 
19.12.1988 tarihli ve 6 milyon liralık faturanın seri: A - 32856 numarasını taşıdığı, aynı tarihte 
kesilen 3 milyon 770 bin liralık faturanın da seri : A - 32825 numarayı taşıdığı, yani bir hafta 
önceki faturalara göre bu numaraların yükselmesi gerekirken, daha düşük numaralar taşıdığı 
görülmüştür. 

Yine, özellikle Sümerbanktan mal alan birtakım kişilerin mahkemelere müracaatları var
dır. Diyorlar ki, "Biz Sümerbankta bazı kişilere rüşvet vermediğimiz takdirde paralarımızı ala
mıyoruz. Hatta, bize aracı kişiler gelerek, diyorlar ki, siz bu ihalelere girmeyin, size şu kadar 
para verelim." Şimdi, size gün veriyoruz, maddenin çeşidini veriyoruz, faturaların mahiyetini 
veriyoruz, bundan sonra bizden daha hangi belgeleri istiyorsunuz? 

Yine, banka, 1988 yılında bütün şubelerine bir yazı yazarak "Bana kumaşlarını gönder" 
diyor. Genel Müdürlükte 600 bin metre yünlü kumaş toplanıyor, o günkü rayiçlerle kumaşla
rın metresi 49 bin lira, bu kumaşlar belirli kişilere kilosu 3 bin liradan satılıyor. 1 metre kumaş 
430 gram geliyor, 2 metresi 6 bin liraya geliyor. Halbuki, bunun esas satış fiyatı 49 bin lira. 
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Bunları alan birtakım tüccarlar da, piyasada bunları 100 - İSO bin liraya satıyor. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, bunlar suiistimal değil de nedir? Türkiye Büyük Millet Mecli

si bunları araştırmayacaksa neyi araştıracaktır? Sayın Bakan, "Efendim, belgeleriniz elinizde 
ise getirin, biz araştıralım" diyor. Burada bu kürsüye biz çıkıp zaman zaman olayları enine 
boyuna ortaya koyuyoruz; bizden sonra çıkan ANAP sözcüleri, "Siz bir şey söylemediniz; siz 
bir şey söyleseydiniz biz cevaplandırırdık" diyorlar. Siz böyle her şeyi inkâr ederseniz biz size 
neyi kanıtlayacağız? 

Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisinin savcılık görevi de vardır. Biz, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak evvela kendi görevimiz olan konularda araştırma yapma hakkına sahibiz. 
Yani, bir olay mahkemeye gitmemişse, biz araştıracağız, doğruluğunu tespit edeceğiz, ondan 
sonra mahkemeye göndereceğiz ve gerekli takibatı yaptıracağız. 

Geçenlerde verdiğim bir önerge vesilesiyle de belirtmiştim; mesela, ÇtTOSAN'ın, USAŞ'-
ın, Boğaziçi Hava Yollarının satılması dolayısıyla yapılan suiistimalleri belirtmiştik. Bunların 
hepsi, başlıbaşına, memleket ekonomisine, memleketin yararına büyük darbeler vuran girişim
lerdir. Bunlara Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak el koymak zorundayız. Siz siyasî partisi
niz; siyasî tercihiniz olarak, evet, özelleştirmeyi kabul etmişsiniz; ama, kabul ederken ne de
mişsiniz?.. "Sermayeyi tabana yayacağız" demişsiniz. Sermayeyi tabana yaymıyorsunuz ki; blok 
satışlar yoluyla, özelleştirmeye tabi tuttuğunuz kurumları, firmaları yabancı şirketlere satıyor
sunuz. Bir petrokimya tesislerini Türkiye'de alan kurum var mı?.. Yok. 

Yine, Fransa'da ve belirli birtakım yerlerde, özelleştirme konusunda çıkan kanunlar, özel
leştirmenin hangi koşullarda, nerede ve nasıl yapılacağını, mahiyetini çok ayrıntılı biçimde hü
kümlere bağlamıştır. Biz, üç dört maddelik bir kanunla özelleştirmeye gidersek, elbette ki, bu 
müessese tıkanır ve tıkanmıştır da. 

Onun için, bir yandan "Devlet tekelini yok edelim" derken, öte yandan yabancı tekelleri 
Türkiye'nin başına bela ediyorsunuz. O halde, bugün petrokimya tesislerini blok halinde ya
bancı şirketlere sattığınız zaman Türkiye'nin menfaatleri korunmuş oluyor mu?.. Korunma
mış oluyor. Kaldı ki, kanun da o yolda değil, tşte, kanun o yolda olmadığı için, sizin ÇÎTO-
SAN'la ilgili olarak yaptığınız satışlar, idare mahkemesinde açılan dava sonucunda iptal edil
miş, yürütmenin durdurulması kararı verilmiş; ama, bu karar sizler tarafından uygulanmıyor. 
Orada da, parayla tutulmuş birtakım profesörlerin verdiği mütalaa var. Yani, ilkokul tahsili 
yapmış sokaktaki insanlar bile buna güler. Ne imiş?.. "ÇtTOSAN'ın, artık satışı yapılmıştır; 
bundan sonraki muameleler özel hukuk hükümlerine tabidir, burada idarî yargının görevi 
yoktur" şeklindeki bir mütalaa... Hem o mütalaayı alıp ona dayanan insanlar yönünden hem 
de mütalaayı veren kişiler yönünden gerçekten büyük bir talihsizliktir, önemli olan, idarî işle
min tesisinde varılan sonuçtur, tdarî işlemi kim tesis etmiştir?., tşte, İktidar tesis etmiştir; Yüksek 
Planlama Kurulu onayı altında tesis etmiştir, satış yapmıştır. Bu, bir idarî işlemdir. 

BAŞKAN — Sayın Genç, bir dakikanızı rica edeceğim. 
Sayın Bozkurt, ANAP Grubu adına konuşacak arkadaşınız var mı? 
YASİN BOZKURT (Kars) — Mesele tavazzuh ettiği için, yok efendim. 
BAŞKAN — Peki. 
Sayın Genç, süreniz dolmuştur; şahsınız adına 10 dakikalık sürenizi devam ettirebilirsiniz. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Evet, zaten ben de Yüce Kurulun daha fazla zamanını al

mak istemiyorum. 
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Ben, arkadaşlardan rica ediyorum; arkadaşlar, bunlar çok önemli ciddî meselelerdir. Ba
kın, size yer veriyorum, madde veriyorum, zaman veriyorum, yapılan suiistimalin mahiyetini 
izah ediyorum. Meclis olarak bunları araştıralım. Eğer hakikaten doğru ise, suçlular cezasını 
bulsun ve bundan sonra, birtakım kamu görevlileri, devletin malını böyle har vurup harman 
savurmasınlar. Yok, eğer doğru değilse, hiç olmazsa, kamu görevlileri de aklanmış olsun, böy
le gereksiz yere iftiralara maruz kalmasın; ama bunu bir gelenek haline getirirsek, Türkiye'de, 
işte gazetelere intikal eden bu kadar olayları, bence en az yüzde 90'ı doğru olan bunca olayı 
biz Meclis olarak örtmeye karar verirsek, örtmeye vesile teşkil edecek karar verirsek, bu türlü 
suiistimaller çoğalır, birçok kamu görevlileri de hiç çekinmeden bu suiistimalleri yaparlar; ama, 
burada oturan her milletvekili oyunu kullanırken vicdanına göre olayları yargılayabilir, yargı
lamalıdır da; çünkü, burada belirli politik amaç dışındaki bazı oylamalar memleketin ve mille
tin selameti bakımından gereklidir. Aksi halde, körü körüne, parti menfaatleriyle, parti zıtlaş-
malarıyla memleketin temel meselelerini bir araya getirirsek bir yere varamayız. 

Bence, önergemiz çok ciddî iddialar ihtiva etmektedir. Burada söylediklerim de tutanak
larda vardır. Sayın Bakan bizim belge vermemizi beklemeden, çıkıp burada, "Biz de bu araş
tırma önergesinin lehinde oyumuzu kullanacağız" demelidir. Gerçekten, Türkiye'de yapılan 
birçok özelleştirmelerde gerçek bedelinin altında değerler takdir edilmiştir. Kaldı ki, bizim öner
gemizin esası bu değil; özellikle, Sümerbank öne almış; Sümerbankta yapılan birtakım uygu
lamaları dile getirmiştir. 

Türkiye'de kamu kurumlarının büyük bir kısmı için suiistimal iddiaları vardır. Ferro-
kromda geçenlerde kaç tane insan öldürüldü? Bunlar niye öldürüldü? Bunlar gün yüzüne çı
karıldı mı? Çıkarılmadı. Niye? Çünkü, olayların üzerine gitmiyoruz; Türkiye Büyük Millet Mec
lisi olarak olayların üzerine gitmiyoruz. 

Bugün, idarede kamu personelinin bir güvencesi yok;, çünkü, kamu personeli siyasî ikti
dara ters düşen bir davranış içine girdiği zaman, herhalde sizler de kabul edeceksiniz ki, mesle
ğinden olmakta, yerinden olmakta, birtakım yerlere sürülmekte, bunların karşısında bir hâ
kim güvencesi vardı. Maalesef, hâkim güvencesi de Türkiye'de yok olmuştur. Çünkü, bugün 
basit bir olay olan Çanakkale Belediye Başkanının kararı, 8 aydır idarî yargıda; hâlâ, yürütme
nin durdurulması kararı verilememektedir. Bu, Türk yargısı için yüzkarası bir davranıştır, yüz
karası bir olaydır, çünkü, siyasî iktidardan korkmaktadır. Bir yargı eğer siyasî iktidardan kor
karak karar veremiyorsa, o memlekette yargı denilen olay yoktur. Bir tek hâkim, ama hâkim 
niye karar vermiyor?.. 

MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Hâkim bağımsız, mahkemeler bağımsız. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Beyefendi, 2577 sayılı Kanun, "En geç bir hafta içinde ka

rar vereceksiniz" diyor. Buraya kanunları getiriyorsunuz, "Tekemmül etmiş davaları en geç 
6 ay içinde karara bağlayacaksınız" diyoruz. Burada, daha, 8 aydır Çanakkale Belediye Baş
kanı davasını ele alacak hâkim yok. Çünkü, o hâkim Danıştaya atıyor, Danıştay da "Sen 
görevlisin" diyor, o da "Yok efendim, ben görevli değilim, Ankara tdare Mahkemesi görevli" 
diyor. Her bir mahkemeden dönerken beş altı ay geçiyor ve vatandaş Türkiye'de hak arama 
kapısını bulamıyor... Bunun da tabiî sorumlusu yargıyı bu duruma sokan sizlersiniz, tktidarı-
nızdır. Bu yargıyı bu duruma sokmak bu memleket için büyük bir felakettir, bu memlekete 
büyük bir ihanettir; bunu bilmeniz lazım. Çünkü, haksızlığa uğrayan insan hak kapısına koş
malıdır. "Şeriatın kestiği parmak acımaz" diyorlar. Çanakkale Belediye Başkanı 8 aydır 
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hakkını arayacak mahkeme arıyor. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu işe el koy
malıyız. 

YAStN BOZKURT (Kars) — Konumuz bu mu Sayın Başkan? 
VEFA TANIR (Konya) — Sümerbankla ilgili mi? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, ilgili... Nasıl ilgili değil?!. Diyorlar ki, "Belgeyi 

bize getirin, hırsızlık varsa biz onun üzerine gidelim." Diyorum ki, Türkiye'de hâkimler ba
ğımsız karar veremiyor, hatta bir tane adam çıkıyor Anayasa Mahkemesini tehdit ediyor. "Herkes 
bunu böyle bilsin, kanun hükmündeki kararnameler bu memleketin yararına olmuştur" di
yor; ama biz, bu kararnameleri Hitler kararnamesine benzetiyoruz; "Bunlar Türkiye Cumhu
riyetine faşizmi getiren kararlardır" diyoruz, ama bir adam çıkıyor, "Bu kararlar Türkiye'de 
güveni ve huzuru sağlamıştır, herkes de bunu böyle anlamalıdır" diyor. Dolayısıyla, Anayasa 
Mahkemesine korku veriyor. Memlekette, hiç olmazsa bir yer güvencesi içinde olan Anayasa 
Mahkemesi üyelerine bu kadar tehdit olduktan sonra, idarenin emrindeki Hâkimler Savcılar 
Kurulunun emrinde çalışan hâkim ve savcı, bu yönetimde, bu sırada bağımsız olur mu? 

tşte biz, bu iddiaların, bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından incelenmesini 
istiyoruz. Çünkü, Türkiye Büyük Millet Meclisi dışında, artık, kendisini güvence içinde hisse
den ne bir idare ne bir yargı ne de bir yüksek yargı vardır. Türkiye'de, yüksek yargı organları
na, biraz da geleceğini güvence altına almak için yüksek yargı organı başkanlığından veya üye
liğinden emekli oranlara da devlet kesesinden birtakım şeyler aktarılmaktadır. "Emekli olduk
tan sonra size müşavirlikler vereceğiz" kandırmacaları ile de birçok insanlar kandırılmaktadır. 
Bu, bu memlekete ve bu rejime yapılan en büyük ihanettir. 

Bu itibarla, önergemin kabulünü istiyorum ve herkesin, memleketin menfaatini vicdanın
da adalet duygusu içinde yargılayarak oy kullanmasını diliyorum. 

Saygılar sunarım efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — önerge üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Çalışma süremizin bitimine çok az bir zaman kalması sebebiyle, Meclis araştırması ve ge

nel görüşme önergeleriyle, sözlü soruları görüşmek için, 25 Eylül 1990 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.10 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. —Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinde meydana gelen 

sel felaketinden zarar gören çiftçilere ne gibi yardan yapılacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındır
lık ve iskân Bakanı Cengiz AÜtnkaya'nın yazılı cevabı (7/1464) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Eskişehir'e bağlı Sivrihisar tlçesi ve başta Babadat, Nasrettin Hoca, Koltan, Oğlakçı, Mül

kiye, Demirci, tlören köylerinde 15-20 dakika süren sağanak halindeki yağmur sonucu meyda
na gelen sel felaketi, milyarlarca lira zarara yolaçmıştır. özellikle çiftçiler geçen yıl kuraklık, 
bu yıl da sel felaketi nedeniyle mağdur olmuşlardır. 

Bu olayla ilgili aşağıdaki sorularımın Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak 
yanıtlandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Cevdet Selvi 

Eskişehir 

1. Bu durum 1984-1985 yılından beri DSt Bölge Müdürlüğüne, DSt Genel Müdürlüğüne 
defalarca resmî yazılarla da bildirilmiş olmasına rağmen gereken önlemi almayan yetkililer hak
kında soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? 

2. Her zaman aynı olayla karşılaşılabileceğine göre, önlemin ne zaman alınacağını bildi
rir misiniz? 

3. Hasar gören ve milyarlarca zarara uğrayan Sivrihisar ilçesine ne zaman, ne kadar yardım 
gönderilecektir? 

4. Geçimini toprağa bağlayan çiftçilerin milyarlarca liralık zararları karşısında ne gibi 
yardım yapılacaktır, nasıl bir destek düşünülmektedir? 

T..C.. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
Sayı : A-13/230/62-63-01/4358 20.9.1990 

Konu : Eskişehir Milletvekili M. Cevdet 
Selvi'nin yazılı soru önergesi 

Tprkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 24.7.1990 gün ve 7/1464-5417/24286 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 10.8.1990 gün ve K. K. Gn. Md. : 07/106-499/04194 sayılı yazısı. 
Sivrihisar tlçesi ve çevresinde meydana gelen sel afeti nedeniyle, Eskişehir Milletvekili M. 

Cevdet Selvi'nin Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın Başbakanımızın da Bakanlığımızca 
cevaplandırılmasını tensip ettikleri yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Eskişehir tline bağlı Sivrihisar tlçesi ve çevresinde, 10.7.1990 günü meydana gelen su bas
kınında konutları zarar gören ailelerin acil ihtayaçlarının karşılanması için Valilik emrine 
30 000 000.— TL. acil yardım ödeneği gönderilmiştir. 
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Söz konusu afet nedeniyle mahallinde düzenlenen hasar tespit raporlarında; yıkık ve ağır 
derecede hasarlı binanın bulunmadığı, "7269 Sayılı Umumî Hayata Müessir Afetler Dolayı
sıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun" uyarınca de genel hayata etkili 
olmadığı görüldüğünden başkaca bir yardım yapılamamıştır. 

Ayrıca, Sivrihisar tlçesPnin taşkınlardan korunması hususu; DSt'ce 1962 yılında etüt edilmiş 
ve meydana gelen taşkınların şiddetli yağışlar sonucunda oluşan sulardan kaynaklandığı tespit 
edilmiştir. Sokakların dar ve çok meyilli yamaçlardan geçmesi, mecralar üzerinde bir önlem 
alınmasına imkân vermediğinden, taşkın sularının bir kuşaklama kanalı ile toplanması konu
su ise kanal güzergâhının şehir yerleşim alanı içinde kalması nedeniyle, teknik ve ekonomik 
yönden mümkün olamamaktadır. 

tlçe merkezinin taşkın sorunu, ancak şehir kanalizasyon ve yağmur suyu projesi içinde 
etüt edilerek ele alınmasının eh uygun çözüm yolu olacağı görüşüne varılmıştır. Dolayısıyla, 
konuyu Sivrihisar Belediyesinin tiler Bankası Genel Müdürlüğüne teklif etmesi halinde bütçe 
imkânları ölçüsünde önümüzdeki yıllar yatırım programlarına alınmasına çalışılacaktır. 

Sivrihisar tlçesine bağlı 7 köy arazisinde meydana gelen taşkınlar incelenmiş ve bu taşkın
ların 50 yıl tekerrürlü olduğu belirlenmiştir. Bu köylerden de sadece Mülkköy ve tlören köyleri 
arazisinin taşkından korunması hususunda önceden müracaat olmuştur. Bunun üzerine Mülk
köy arazileri için 1970 yılında yapılan incelemelerde taşkın sorunu olmadığı, ancak drenaj so
rununun bulunduğu tespit edilmiştir, tlören Köyü arazisinin taşkından korunması konusu ise, 
1971 yılında açılan 2 600 m. uzunluğundaki kanalın yapımı ile çözümlenmiştir. Diğer köylere 
ait arazilerin taşkına maruz kaldığına dair, evvelce yapılmış bir müracaata rastlanmamıştır. 

Bu defa yapılan incelemelerde ise 7 köy arazisinde meydana gelen taşkın zararlarının ön
lenmesi konusu 1991 yılı etüt programında değerlendirilmek üzere işleme konulmuş olup, ko
nu teknik ve ekonomik yönden yapılabilir bulunduğu takdirde uygulama programlarında yer 
almasına çalışılacaktır. 

Eskişehir-Sivrihisar-Babadat Köyünde, Boğaziçi Deresi üzerinde sulama ve taşkın amaçlı 
baraj yapımı konusu ise önceki yıllarda yapılan etütler ve değişen şartlar gözönünde bulundu
rularak yeniden incelenmek üzere 1991 yılı etüt programına teklif edilecektir. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca da söz konusu afet mahallinde yapılan inceleme
lerde 328 çiftçi ailesinin ve ürünlerinin °/o 49 oranında zarar gördüğü tespit edilmiştir. 

S254 Sayılı Kanuna göre il ihtiyaç komisyonunun aldığı kararlar doğrultusunda; tarımsal 
ürünlerinin °/o 40*ın üzerinde zarara uğramış olan Sivrihisar tlçesi üreticilerine 1990 yılı güz
lük ekilişlerinde kullanılmak üzere hububat tohumluğu yardımı yapılacaktır. 

Bunun yanında tarımsal zararları da % 40'ın üzerinde tespit edilmiş üreticilerimizin, ziraî 
kredi kuruluşlarına olan tarımsal borçlarının vade tarihinden itibaren 1 yıl süreli olarak erte
lenmesi ile yeni kredi açılması hususunda yardımcı olunacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cengiz Altınkaya 
Bayındırlık ve tskân 

Bakanı 
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2. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'm, doğu ve güneydoğudaki vatandaşların Batı Anadolu'
ya göçe zorlandıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakam Abdûlkadir Aksu'nun yazüt 
cevabı (7/1470) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. Say

gılarımla. 2.8.1990 
Mahmut Alınak 

Kars 

Hükümetimizin güvenlik gerekçesi adı altında doğu ve güneydoğu illerini boşaltma gibi 
gizli bir politikası var mıdır? Var ise bu politika Millî Güvenlik Kurulunca mı tespit edilmiştir? 
Cumhurbaşkanı Turgut özal ve Olağanüstü Hal Bölge Valisinin göçü tavsiye edici açıklamala
rının sebebi bu mudur? 

Hükümetinizin de bu politikaya uygun olarak bazı bölgelerde halka baskı yaptırarak bazı 
bölgelerde de örneğin Kars'ta olduğu gibi bütün devlet işletmelerinin kapısına kilit vurup iş
sizliği ve geçim darlığını artırmak suretiyle insanları batıya göçe zorladığı doğru mudur? 

Bu göçün İstanbul ve benzeri kentlerde yolaçtığı iskân, ulaşım, su ve benzeri sorunları 
gidermek için hükümetinizce gerekli olan tedbirler alınmakta mıdır? Hükümetinizin göçü hız
landırma gibi bir politikası yok ise bölgeye yatırım yapılmamasını ve işkencenin halen devam 
etmesini ne ile açıklarsınız? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Olüshal : 1300/GEN.-SEK/6-358 20.9.1990 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 24.8.1990 gün, 

07/106-515/04444 sayılı yazıları. 
Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hükümetimizin güvenlik gerekçesi adı altında doğu 

ve güneydoğu illerini boşaltma gibi gizli bir politikası olup olmadığı hususunda Sayın Başba
kanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesi incelenerek cevabımız aşağıya çıkarılmıştır. 

Bakanlığımız : 
Edirne'den Kars'a kadar Türkiye'yi bütün olarak görmektedir. Politikası ve uygulaması 

bu yoldadır. 
Tüm vatandaşların bulundukları yerde mutlu olmasını arzulamakta, hizmetleri yürütür

ken de geri kalmış yörelere ağırlık vermektedir. 
Hukuka ve hukuk devletinin kurallarına saygılıdır. 
Arz ederim. 

Abdûlkadir Aksu 
İçişleri Bakanı 

• 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

10 UNCU BİRLEŞİM 

20 . 9 . 1990 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 15 arkadaşının, Sümerbank ve özel
leştirmeye tabi tutulacak diğer kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili suiistimal iddiaları
nın gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 16 arkadaşının, ülkemizdeki anarşi 
ve terör eylemlerinin nedenleri ile hedeflerini, bu eylemlerin arkasındaki güçleri ve 
konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/83) 

3. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 20 arkadaşının, irtica hareketlerinin amaç 
ve boyutlarını, iç ve dış desteklerini ve laikliği sağlıklı ve kalıcı .temellere oturtmak 
için alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

4. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 29 arkadaşının, Amasra ve Ye-
niçeltek'de meydana gelen kazaların gerçek nedenlerini ve madencilik sektöründeki ka
zalar ile meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

5. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 16 arkadaşının, Yeniçeltek Kömür 
İşletmesindeki çalışma koşullarını, bu işletmede meydana gelen iş kazasının sorumlu-
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larını ve konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/86) 

6. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse ve 24 arkadaşının, ülkemizdeki 
maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

7. — tzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 27 arkadaşının, tütün üreticilerinin 
sorunları ve 1989 ürünü tütün fiyatları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) 

8. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 24 arkadaşının, Sayın Turgut özal'ın 
Başbakanlığı döneminde; kendisinin ve bazı yakınlarının edindikleri mal varlıklarıyla 
ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/89) 

9. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 15 arkadaşının, ülkemizin Avrupa 
Topluluğuna tam üyeliğiyle ilgili gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/24) 

10. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, genel sağlık sigortasıyla 
ilgili olarak hükümetçe yapılan çalışmalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/25) 

11. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 22 arkadaşının, ilaç ve ilaç sah 
nayii konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/26) 

12. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 12 arkadaşının, ASELSAN'da 
çalışan işçilerden bir kısmının topluca işten çıkarılmalarının nedenini ve Savunma Fo
nu Müsteşarlığınca açılan bilgisayar kontrollü telsiz sistemi ihalesi ile ilgili iddiaların 
gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/90) 

13. — Samsun Milletvekili Ali Eser ve 22 arkadaşının, baraj projeleri nedeniyle 
gerçekleştirilen toplu kamulaştırmaların neden olduğu sorunları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

14. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 20 arkadaşının, ülkemizin sporla 
ilgili sorunlarını tespit etmek ve ulusal bir spor politikası oluşturmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 
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15. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve 16 arkadaşının, Trakya Yağlı 
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini, içinde bulunduğu sorunlardan kurtarmak ve ülke 
tarımına daha yararlı hale getirmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

17. — Erzurum Milletvekili ismail Köse ve 29 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da satılan fabrikaların satış işlemleriyle ilgili iddiaların gerçeklik derecesini 
ve bu fabrikaların yeniden hizmete açılabilmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

18. — îzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arifiye - Sincan çift hatlı 
demiryolu inşaatından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/97) 

19. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, ASELSAN' 
la ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve soruna köklü çözüm getirmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

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

21. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 23 arkadaşının, kanun hükmünde ka
rarnamelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/27) 

22. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Sağlık Bakanlığında 
yapıldığı iddia olunan kadrolaşma hareketinin boyutlarını ve bu uygulamanın insan 
sağlığının korunması ve gelişimi üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/100) 

23. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 14 arkadaşının, Kanun Hükmünde karar
namelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/28) 

24. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 19 arkadaşının, ülkemiz sporuyla 
ilgili sorumsuz davranışları tespit etmek ve bu tür davramşlara son venr\ek amacıyla 
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Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

25. — 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) 

26. — Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener ve 10 arkadaşının, Cumhurbaş
kanı Turgut özal ile AJB.D. Başkanı Bush'un igörüşmelerine ait olup gizli kalması 
gereken tutanakların basında yer alması olayı ile ilgili iddiaların açıklığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

27. — Zonguldak Milletvekili Tevfifc Ertüzün v,e 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat 
artışları ve hayat pahalılığı konusundaki görüş ve taahhütlerinin hangi ölçüde ger-
çekleştiğind tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğüm 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarımca bir Meclis araştırması açılmasına ilişiklin önergesi (10/104) 

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

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

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

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

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

34. — 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) 

35. — 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) 

£ 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, birinci özal Hükümetinde görev alan eski 
bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/60) 

2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol liginde 
uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/68) 

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

4. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, spor sahalarında meydana gele
bilecek sportmenliğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) (1) 

5. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Seul Olimpiyatlarına katılan yö-
I 

neticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (1) 

6.. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 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) 

7. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım Derneği öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli malzeme 
ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.l. Orta Anadolu Linyit İşletmesince karşılandığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 

8. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa* 
da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin yaptığı olum
suz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/128) 

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

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

12. — 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) 

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

14. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, ispir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

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

16. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu inşaatı
nın ne zaman ihale edileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/177) 

17. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

18. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu ya
pım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırhk ve îskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/185) 

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

20. — 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) 

21. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

22. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ili Gebze İlçesinin öğret
men ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/199) 

23. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesi adliye binasının ve bu 
ilçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/200) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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24. — 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) 

25. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergelerden bir 
kısmının Gebze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapılan 
harcamaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

27. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü sofu önergesi (6/214) 

28. — 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) 

29. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını öde
yemedikleri için hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan vatandaş
ların borçlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

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

31. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan edi
len Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının dur
durulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

32. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Göcek'teki 
yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

33. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere ilçesi Kaya-
dibi Köyü Evi] Mezrasındaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikâmete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

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

35. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere tlçesi Şeno-
ba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

36. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova ilçesi 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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 



37. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ilindeki belediyelere 1988 
yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/337) (1) 

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

39. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan Ter
mik Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imalatının ne zaman gerçekleştirileceği
ne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

40. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla imamoğlu'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) 

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

42. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı Şu
besince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

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

44. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu ve 
kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

45. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun ili Vezirköprü ilçesinde Devlet -
millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne zaman açıla
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

46i — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına ve 
E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru Önergesi (6/294) 

47. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Şemdinli ilçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/358) (1) 

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

49. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini ge
ciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/295) 

50. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas ili Gürün ilçesi Çayboyu Ma
hallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin Ba-. 
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 
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51. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır işletmeleri Samsun İza
be Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/310) 

52. — 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) 

53. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta - Eğirdir İlçesi Endüstri 
Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

54. — 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) 

55. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgüi'ün, profesyonel futbol kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) (1) 

56. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alınma
ları bakımından Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi mezunları ile diğer fa
külte mezunları arasında ayrım yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 

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

58. — 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) 

59. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefonla
rın güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) (1) 

60. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 1988 
yüında ikram faslından yapılan harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kampanyasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/378) (1) 

61. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, elektrik üretim yollarına ve maliyetle
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) (1) 

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

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

64. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 
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65. — 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) 

66. — 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) 

67. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT Müste
şarlığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

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

69. — 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) 

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

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

72. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Tüfk Kadınını Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/393) (1) 

73. — 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) 

74. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «İcraatın İçinden» ve «Gelişen 
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) (1) 

/5. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Yatağan 
bölgelerinde termik santralleri besleyecek kömür ocaklarının özel sektöre devredileceği 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) (1) 

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

77. — 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) 
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78. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen 
doğalgazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) (1) 

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

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

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

82. — 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) 

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

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

85. — 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) 

86. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesinde 
sözleşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

87. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün Amerikaya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cumhuriyet 
Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/409) (1) 

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

89. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yüdırım'm, Tunceli ili Hozat ilçesi Em
niyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 

90. — 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) 

91. — 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) 
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92. — 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) 

93. — Ankara Milletvekili Rıza Yımaz'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) 

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

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

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

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

98. — 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) 

99. — 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) 

100. — 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 ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/426) (1) 

101. — 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) 

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

103̂  — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolörlerine 
denetim özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

104. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'mn, 31.12.1988 tarihi itibariyle TARİŞ'in 
üreticilere ne kadar borcu bulunduğuna ve bu borcun ne zaman ödeneceğine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) (1) 
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105. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü ile 
ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/431) (1) 

106. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur 11 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) 

107. — 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) 

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

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

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

11 İH — 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) 

112. — 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) 

113. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, 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) 

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

115. — Malatya Milletvekili ibrahim 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) 

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

117. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve gö
revinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/362) 
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118. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutüfk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

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

120. — 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) 

121. — 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) 

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

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

124. — 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) 

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

126. — 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) 

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

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

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

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

131. — 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) 
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132. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

133. _ Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Köy - Koop. Merkez Birliği kurul
ması için yapılan girişimlerin engellendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köy işleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) (1) 

134. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı se
çiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin 
tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 

135. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkurt özal ile Aydın Cor
poration A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/463) (1) 

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

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

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

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

140., — tstanbul 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) 

141. — 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) 

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

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

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

145. — tstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 
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146. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alman kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü «oru önergesi 
(6/473) (1) 

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

148. — 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) 

149. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, son beş yıl içinde ülkemizle 
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/481) (1) 

150. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle göz
altına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi <6/482) (1) 

151. — 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) 

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

153. — istanbul 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) 

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

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

156. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

157. — 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) 

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

159. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta ili Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 
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160. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

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

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

163. — 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) 

164. — 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) 

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

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

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

168. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madenini 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) 

169. — 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) 

170. — 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) 

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

172. — 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) 

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

174. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/464) 

(10 uncu Birleşim) 
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175. — 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) 

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

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

178. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Ha bur Sınır Kapısının Irak bölü
münde oluştuğu iddia edilen araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi tedbirler alına
cağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü sonı önergesi (6/534) (1) 

179. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kıü'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) 

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

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

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

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

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

185. — 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) 

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

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

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

189. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi Es
ki Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

190. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 
yabancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/546) (1) 
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191. — İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan;m, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alınan hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1) 

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

193. — içel 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) 

194. — 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) 

195., — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'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) 

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

197. — 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) 

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

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

200. — 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) 

201. — 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) 

202. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçe merkezinde bazı va
tandaşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

203. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresindeki 
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 

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

205. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango İdaresince gerçekleş
tirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/561) (1) 
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206. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihinde Diyarbakır İli 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

207. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından 
gözaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkın
da soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (1) 

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

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

210. — 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) 

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

212. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, PETKIM'in özelleştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

213. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, 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) 

214̂  — İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

215. — İçel Milletvekili M. Istemiban Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 

216. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, işyerlerinin tehlike derecesine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

217. — 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) 

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

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

220. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda 
çalıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 
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221. — 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) 

222.: — 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) * 

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

224. — 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) 

225. — 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) 

226. — 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) 

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

228. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliler Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 

229. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir İline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

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

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

232. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/594) (1) 

233s — Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

234. — 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) 

235. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 
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236. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498) 

237. — 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) 
238. — 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) 

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

240. — 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) 

241. — 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) 

242. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt İlinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 

243. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt İli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp açümayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/505) 

244. — 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) 

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

246. — 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) 

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

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

249. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602)(l) 
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250. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

251. — 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) 

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

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

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

255. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Ankara Özel Arı Lisesindeki bazı 
öğrenciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) (1) 

256. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
özal'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir villada ikamet ettiği iddiasına 
ve villanın tefriş masrafı ile aylık giderine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/621) (1) 

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

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

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

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

261. — 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) 

262. — 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) 

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

264. — istanbul 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) 
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265. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar İlçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) (1) 

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

267. — Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'ın, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesin
deki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı id
dialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

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

269. — 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 yapüdığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) (1) 

270., — izmir 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) 

271. — 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) 

272. — 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) 

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

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

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

276. — Balıkesir Milletvekili I. 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) 

277. — Balıkesir Milletvekili t, önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAĞFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir-
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lenmesîne neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

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

279. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 

280. — 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) 

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

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

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

284. — 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) 

285. — 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) 

286. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetler Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

287. — 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) 

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

289̂  — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Siirt, Mardin ve Hakkâri illerin
de valilerce düzenlendiği iddia edilen huzur toplantılarına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/657) (1) 

290. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, izmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde it
hal kömüre dayak bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 
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291. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in Sosyal Hianeiler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

292. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - işlet - devret modeliye ya
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/661) (1) 

293. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Horzum olayıyla ilgili iddialar 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) (1) 

294. — 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) 

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

296. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür işletmeleri 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) 

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

298. — 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) 

299. — 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) 

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

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

302. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresun İli Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

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

304. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum İline 
bağh 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) 
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305. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
İline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

306. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/676) (1) 

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

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

309. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

318. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinde 1988 - 1989 öğretim yılında tek dersten başarısız olan öğrencilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 
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319. — 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) 

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

321. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989 ta
rihli nüshasında yer alan «Millî Eğitim Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı habere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

322. — 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) 

323. — 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) 

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

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

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

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

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

329. — 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) 

330. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Alanya İlçesi Orman 
İşletme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

331. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, T.R.T. mensupları misafirhanesinin 
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

332. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli ilindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

333. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Almanya'ya yerleştiği iddia 
edilen Adana eski müftüsünün Türk vatandaşlığından çıkarıbp çıkarılmadığına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 
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.334. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
nin elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına karar verilen santrale ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (1) 

335. — 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) 

336. — 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) 

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

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

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

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

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

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

343. — 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) 

344. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez ve İpsala ilçelerinde 
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin İpsala ve Küplü belediyelerine ki
ralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/706) (1) 

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

346. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya İli Çumra İlçesi Türkmen 
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (1) 
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347. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri ili Uludere İlçesi Taşdelen 
Köyü ve Kayadibi Mezrasmdaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı 
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) (1) 

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

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

350. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985 yıllarında ülkemiz 
üzerinden İran'a silah sevked ildiği ve demokrasi dışı güçlerin Devletin haber alma ör
gütleriyle işbirliği içinde bulundukları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/719) (1) 

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

352. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «Adımlar Gazetesi» Ankara 
Temsilciliğinde polisçe yapılan aramayı izlemeye gelen bir gazetecinin gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

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

354. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizdeki Kuran kurslarına 
ve 1983 - 1989 yıllarında güvenlik güçlerine intikal eden irticai faaliyetlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

355. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdü
rüne ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/715) (1) 

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

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

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

359. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1985 - 1990 yıllarında yurt dışına 
giden ve Türk Hava Yollarının Japonya ve Moskova seferlerine katılan Millî Eğitim 
Bakanlığı personeline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 

360. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş 
İli Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 
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361. — Giresun- Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 

362. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenelenen «Hz. Muhammed'i anma gecesi»nde yaptığı konuşma
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

363. — 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) 

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

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

366. — 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) 

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

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

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

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

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

372. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 347 ve 368 sayılı kanun hük
münde kararnameler uyarınca kamu iktisadî teşebbüslerine atanan genel müdürlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/744) (1) 

373. —- 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) 

374. — 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) 

375. — 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) 
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376. — 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) 

377. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt - Sımak ve Mardin - Silopi 
kömür ocaklarında 1990 yılında gerçekleştirilen üretime ve yapılan tahsislere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (1) 

378. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, NATO Alçak Uçuş ve Atış Eği
timi projesinin neden olacağı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/755) (1) 

379. _ Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, T.R.T.'nin, Çankaya Atakule' 
deki «Dreamland» eğlence merkezinin açılışıyla ilgili yayınına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/756) (1) 

380. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/794) (1) 

381. — 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) 

382. — 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) 

383. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri Ilı Çukurca ilçesine bağlı 
bazı köylerin tamamen boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/759) (l) 

384. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Sivas ili Yıldızeli İlçesi Da-
vutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/703) 

385. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1) 

386. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bazı kişi ve kuruluşların Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapmak üzere uydu kanalı kiraladıkları id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/761) (1) 

387. — 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) 

388. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Çermik ilçesi Yar
gıcının dövülmesi olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/763) (1) 

389. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, günlük bir gazetenin 2.3.1990 tarihli 
nüshasında yer alan «Ankara'nın Göbeğinde Humeyni Lisesi» başlıklı habere ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (1) 
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390. — 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) 

391. _ Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, üniversite öğrencileri arasında mey
dana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) (1) 

392. — 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) 

393. — 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) 

394. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dursunbey İlçesi Alaçam 
Orman Işletmesince açılan sınavla ilgili iddialara üişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/704) 

395. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İlinde 3 üncü 
noterliğin ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

396. — Kırklareli Milletveküi Gürcan Ersin'in, İstanbul Üniversitesinde öğrenci
lere saldırdıkları iddia edilen sivil kişilere ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/799) (1) 

397. — 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) 

398. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Çorum 
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
mndan sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

399. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/802) (1) 

400^ — 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, üişkin Sanayi ve Ticaret Bakamndan sözlü soru 
önergesi(6/804) (1) 

401. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesinde 5.3.1990 günü 
meydana gelen olaylarda polislerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen sivü kişilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) (1) 

402. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, sınır ihlali suçundan dolayı Bis* 
mü Cezaevinde hükümlü bulunan bir Iraklıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/807) (1) 

(10 uncu Birleşim) 
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403. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli ili Pülümür İlçesi Kırdım 
Köyünde 13.2.1990 tarihinde çığ altında kaldıkları iddia edilen iki vatandaşın cesetle
rinin çıkarılması için hiçbir çaba sarfedilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/808) (1) 

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

405. - - İçel' Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı İdaresinin Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/810) (1) 

406. — 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) 

407., — 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) 

408. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırıldığı 
ve bedava dağıtıldığı iddia edilen kitaplara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/813) (1) 

409. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ıh, Hasanoğlan öğretmen Lisesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

410. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, 20.3.1990 tarihinde Cizre'de mey
dana gelen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

411. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu üi İlgaz ilçesi 
Saraycık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatandaş
lara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/731) 

412. — 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) 

413. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Amerika'dan ithal edilen pirinçle 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/815) (1) 

414. _ 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) 

415. — izmir Milletvekilli Fuat Kılcı'nıtı, son üç yıl içinde ülkemize iltica eden 
Tjrak'hlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1) 

416., — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde Bulgaristan'dan ülke
mize gelen soydaşlarımıza ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/828) (1) 

417. — 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) 
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418. — Balıkesir Milletvekili I. 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) 

419. — 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) 

420. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdiresi 
hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) (1) 

421. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, görevlerinden uzaklaştırılan uzmanla
rın yerine sağlık konusunda deneyimsiz kişilerin atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/750) 

422. — 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) 

423. — Çorum Milletvekili Rıza Dîman'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu 11 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) 

424.: — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bir şirketin Almanya'dan Türki
ye'ye yönelik yayın yapmak amacıyla yayın kanalı kiralamasının Anayasaya ve ilgili 
mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin Bşbakandan sözlü soru önergesi (6/835) (1) 

425. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, küçük esnaf ve çiftçilerin on 
milyon liraya kadar olan vergi borçlarından doğan ceza ve zamların affedilmesi için 
çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) (1) 

426. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, İstanbul, İzmir ve İskenderun gibi li
manlarımızda kirlenmeyi önleyici bariyer ve kimyasal sistemler bulunup bulunmadığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) (1) 

427. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1990 yılı enflasyon hedefine ve ilk üç 
aydaki fiyat artışlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

428. — Hatay Milletvekili Ali 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) 

429. — 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) 

430. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Bölgesindeki bakır 
ve çinko madenlerinin değerlendirilmesiyle ilgili üretim projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) (1) 
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431. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, çimento işçilerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

432. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Ç1MSE - iş Sendikasınca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

433. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Beybağı ve İstasyon 
Mahallesinde kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra halk sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis edilen arsalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/867) (1) 

434. — 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) 

435. — Bursa Milletvekili Fehmi Işiklar'ın, Sosyalist Parti Van 11 örgütünün 
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alınan yedi kişiye işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

436. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde İli Bor llçesıindjeki 600 LV. Ana 
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/868) (1) 

437. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, öğretmenlere sendika kurma hakkı 
tanınıp tanınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) (1) 

438. —.Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İsparta - Karacaören, Tunceli - Mer
can ve Trakya barajları ile İğdır sulama suyu inşaatları nedeniyle usulsüz ödemeler 
japıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/872) (1) 

439. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/765) 

440. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun ili Vezirköprü ilçesinde Tekel 
tarafından sürdürülen yaprak tütün alımlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/766) 

441. — 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) 

442. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Arifiye - Sincan demiryolu inşaatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/768) 

443« — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1980 yılından önce temeli atılan şeker 
fabrikalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

444. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut idaresince halka satılan 
Ankara - Eryaman'daki konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

445. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile araştırma kuruluşlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyî|leri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 



- 3 7 — 

446. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında 
kaç işçi çalıştırıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

447. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebinin, Güneydoğu Anadolu'daki iller
de 1989 - 1990 yılında öğretime açılamayan ilkokullara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/774) 

448. — 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) 

449. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, il merkezlerindeki hastanelerin tıbbî 
cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 

450. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ülkemizde davaların çok uzun 
süre devam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

451. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, silah taşıma imkânı sağlanan il genel 
meclisi üyeleriyle belediye başkanlarından Doğru Yol Partisi mensubu olanların mü
racaatlarına cevap verilmediği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/778) 

452. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/779) 

453. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör 
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

454< — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut kooperatiflerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/782) 

455. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, bir paket uzun Maltepe si
garasının maliyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öneçgesi (6/783) 

456. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce 
sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/784) 

457. — izmir Milletveküi 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) 

458. — 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) 

459. — 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) 

460. — 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) 

461. — Antalya Milletveküi Adil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yılla
rında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yaptırılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 
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462. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, NATO alçak uçuş ve atış 
eğitimi projesinin neden olacağı sorunlara karşı ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 

463. _ 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) 

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

465. — Bursa Milletvekilli ilhan Aşıkın'ın, Bursa Büyükşıehir Beıliediiyesıme ait Taş
ocağı ve Asfalt Şantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) (1) 

466. — 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) 

467. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan 
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/875) (1) 

468. — 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) 

469. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türkiye Diyanet Vakfının 1983 -
1985 yıllarına ait vergi borcuna ve bu Kurumca 1986 yılında vergi kaçakçılığı yapıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) (1) 

470. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Horzum'un, bazı milletvekilleri tarafından 
korunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/878) (1) 

471. — 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) 

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

473.. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığman Irak vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) (1) 

474. — Hakkâri Milletvekilli Cumhur Keskin'in, 1983 - 1984 öğretim yılından bu 
yama üniversite, yüksekokul ve yurtlarla ilişiği kesilen veya kaydı silinen öğrencilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) 

475. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, «Başkanlık» veya «Şube Müdürlü
ğü» görevi yapan lise mezunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/817) 

476. — 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) 
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477. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, eski belediye başkanlarından ve 
belediye başkam adayı olup da seçilemeyenlerden kaç kişiye kamu iktisadî teşebbüs
lerinde veya diğer devlet kuruluşlarında görev verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/819) 

478. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum - İspir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

479. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İlinde ne zaman olimpik 
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

480. — 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) 

481. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, 1983 yılından bu yana Türk Si
lahlı Kuvvetleriyle ilişiği kesilen subay ve astsubayların yargılanıp yargılanmadudarma 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 

482. — Bingöl Milletvekili llhami 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) 

483. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, 1974 yılında İzmir Havaalanında 
düşen Van Uçağının düşüş nedenine ve kazada ölen vatandaşların varislerine tazminat 
ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) 

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

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

486. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan işlemlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

487. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, üniversitelerin içinde bulunduğu du
rumun düzeltilmesi için ne gibi çalışmalar planlandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/851) 

488. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, karayoluyla hacca gitmeleri yasakla
nan vatandaşların mağdur edildiği iddiasına ve bunlardan alman paralara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/852) 

489. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesinde TV - 1 ve TV - 2 yayınlarının izlenemediği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/854)' 

490. — 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) 

491. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/856) 
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492^ — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra İlçesi adlî te§kÛâ-
tının ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

493. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak ili Kurucaşile 
İlçesine bağlı olan ve orman içinde bulunan bazı köylerin «Orman dışı köy» olarak 
belirlendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/858) 

494. _ Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar 
Kurumu dışındaki sağlık tesislerinde çalışan sağlık personelinin ek ödemeden yarar-
landırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/859) 

495. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Başbakanın İskenderun ve İkizce'ye 
yaptığı seçim gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 

496. _ Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, askerî helikopterlerin hangi hallerde 
kimin emri ile kullanıldığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/861) 

.497. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Siîopii İlçesi Derebiaşı Köyünden zo
runlu olarak İlçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862) 

498. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi 
Liderinin bölücülük yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 

499. — 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) 

500. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, petrol ürünlerinin kullanımında tasarrufa 
gidilmesi için açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/865) 

501. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak ili Kurucaşile 
ilçesi Tekkeönü Köyü Balıkçı Barınağının ne zaman bitirileceğine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/866) 

502. — İzmir MiiMetvekili Birgen Kdleş'in, Dışişleri Bakanının iran'ı ziyaretiyle 
ilgili olarak TRT'de ve basında yer alan açıklamalara ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/869) 

503. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, il genel meclisi üyelerine silah ruhsatı 
verilmesinde farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/870) 

504. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, Göksün - Andırın ve 
Andırın Kahramanmaraş yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/882) 

2 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 1580 Sayılı Belediye Kanunu ile 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 

Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 335 Saydı Kanun Hükmünde Kararname 
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Ve İçişleri Komisyonunun Raporları ve Anayasa Komisyonunun Mütalaası (1/482) (S. 
Sayısı : 446) (Dağıtma tarihi : 5.9.1990) 

X 2. — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/489) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 
163.1990) 

3. — Ceza ve Tevkif evleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/678) (S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 19.3.1990) 

4. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanu
nunun İl/k Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komiyonu Ra
poru (2/205) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 283.1990) 

5. — Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 283.1990) 

X 6. — İzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 Arkadaşının, 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/308) (S. Sa
yısı : 400) (Dağıtma tarihi : 293.1990) 

7. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

8. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) 
S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

9. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakalhoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı : 
399) (Dağıtma tarihi : 4.4.1990) 

10. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/203) (S. 
Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 5.4.1990) 

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

12. — Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararları
nın Ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427) 
(S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

13. —- Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

14. — istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Millet
vekili Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Za
rarlarının Önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286 ve 286'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 28.11.1989; 18.4.1990) 

15. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/676) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

16. __ Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

X 17. — Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin önlenmesine Dair 
Sözleşme ile Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadı
şı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 
410) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

18. — 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17.1.1990 Tarihli ve 3599 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Da
ha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/672, 3/1114) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 1.5.1990) 

19. — 6136 Saydı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılniasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları 
raporları (1/649) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 2.5.1990) 

20. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. Sayıları : 155 ve 
155e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988, 10.5.1990) 

21. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya 
Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/227) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 
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22. — Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Dü
zenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı : 
414) (Dağıtma tarihi : 10.5.1999) 

X 23. — 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 24. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Arasında Yatırımların Karşılıkla Teşviki 
ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/647) (S. Sayısı : 416) (Da
ğıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/517) (S. 
Sayısı : 417) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

26. — İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasma Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/700) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 
11.5.1990) 

27. — Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların özliHc Haklarına Dair 
18.1.1990 Tarih ve 3603 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu ıViaddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/674) (3/1116) (S. Sayısı : 419) (Da
ğıtma tarihi : 11.5.1990) 

28. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Saydı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasma 
Dair Kanun Teklifi ve İçleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

29. — 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) 

30. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı îmar 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) 

31. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Saydı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkmda Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna tki Ek Mad-
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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) 

X 32. -r- Bilimsel Malzemenin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesine Katılm
masının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak ithal Edilecek 
Eşyalar Hakkında A.T.A, Karnelerinin Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/659) (S. Sayısı : 426) (Dağıtma 
tarihi : 24.5.1990) 

X 33. — Deniz Adamları İçin Sosyal Yardım Malzemesine İlişkin Gümrük Sözleş
mesine Katılmmasının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak 
îthal Edilecek Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/650) (S. Sayısı : 427) 
(Dağıtma tarihi : 24.5.1990) 

X 34. — Pedagoji Malzemesinin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak İthal 
Edilecek Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/628) (S. Sayısı : 428) 
(Dağıtma tarihi : 24.5.1990) 

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

36. — 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) 

37. — Malatya Milletvekili ibrahim 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) 

38. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

39. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

40. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-

(X) Açık oylamaya tabi iğleri gösterir. 
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lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29,5.1990) 

41. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

42. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

43. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

44. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın 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) 

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

46. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönelimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kahulü Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Ra
poru (2/339) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 5.9.1990) 




