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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldı

ğından; 
4 Aralık 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, Birleşime saat 16.00'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ytlmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İstanbul Çanakkale 

Mustafa Sartgüî Mümin Kahraman 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

3.12.1990 Pazartesi 
Raporlar 

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

2. — İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağ
lanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/762) (S. Sayısı : 497) (Dağıtma tarihi : 3.12.1990) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Çorum Milletvekili Rıza Uıman'ın, Çorum Adliyesindeki hâkim ve sava açığına iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1030) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.11.1990) 

2. — Çorum Milletvekili Rıza Uıman'ın, İzmir Adnan Menderes Havalimanı iç hatlar bi
nasının bugüne kadar hizmete açılmamasının nedenine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1031) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.11.1990) 

3. — Çorum Milletvekili Rıza Uıman'ın, Çorum İlinde Merkeze bağlı bazı köylerin yol 
ve elektrik sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1032) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 29.11.1990) 

4. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Antalya - Kaleiçi Yivli Minare Külliyesinin 
bir halı firmasına kiralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1033) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 30.11.1990) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir İstihkâm Okulunda bir yedek subay 
öğrencisinin "sakıncalılar" kurasına dahil edilmesinin nedenlerine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/1708)(Başkanlıga geliş tarihi : 29.11.1990) 

— 428 — 



TJLM.M. B : 41 4 . 12 . 1990 O : 1 

2. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nıh, Türkiye'deki sigara fabrikalarının çalışma şekline 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1709) (Başkanlığa geliş tarihi: 
29.11.19*0» 

3. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, SSK ve vakıf olayı hakkındaki bazı iddi
alara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1710)(Başkaıdığa 
geMf tariM : 30.ll.199t) 

4. — İlmedi Milletvekili Kamer Genc'in, Mardin ili Derik İlçesinde gözetim altına alınan 
bir vatandaşın ölüm nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/171 lHBaşkanlığa ge
Mf tarihi : 30,11.1990) 

5. — Tünedi Milletvekili Kamer Genc'in, maden işçilerinin greve gitmelerinin nedenlerine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1712) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.11.1990) 

6. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Kırıkkale SSK Müdürlüğünün 24.11.1990'da açtığı 
sınava ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1713) (Başkanlı
ğa gakş tarihi : 34.11.1990) 

7. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Belediye hudutları dışında Çevre Sağlı
ğı tarafından 1989 -1990 yıllarında hangi sanayi kuruluşlarına olumlu rapor verildiğine ilişkin 
Sağlık Bakanından yazdı soru önergesi (7/1714) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.11.1990) 

Genel Görüşrm Önergesi' 

1. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, "Kontrgerilla" hakkındaki iddiala
rın ne zaman ve kimlerin sorumluluğunda gerçekleştiği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 ind maddeleri uyarınca bir gend görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/33) 
(BftşkMbğa gaüf tarihi : 29.11.1990) 

Meclis Arasttrmast Önergeleri 

1. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
illerindeki "iç göç" olayının nedenlerini tespit etmek ve soruna köklü bir çözüm getirmek ama
cıyla Anayasanın 98 ind, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddderi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/126) (Başkanlığa geHf tarihi : 29.11.1990) 

2. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Devletin denetimi dışında, CIA 
ile işbirliği halinde olan ve Kontrgerilla olarak bilinen gizli NATO örgütünün var olup olmadı
ğım, varsa kuruluşundan beri faaliyetleri hakkındaki iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddderi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/127) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.11.1990) 

3. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 29 arkadaşının, "özd Harp Dairesi"nin geç
miş faaliyetlerini inedemek ve Kontrgerilla örgütüne ilişkin iddialara açıklık getirmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açümasına ilişkin önergesi (10/128) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.11.1990) 

4. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar ve 26 arkadaşının, Türkiye Taşkömürü Mües
sesesinin içinde, bulunduğu zor duruma ve maden işçilerinin sorunlarına köklü bir çözüm bul
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddderi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) (Başkanlığa gdiş tarihi : 30.11.1990) 
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4.12.1990 Sah 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, tç Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde çalışan 
personelin sorunlarına ve hizmetli kadrosunun artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1715) (Başlandığa geliş tari-
M : 26.10.1990) 

2. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in,' 'Kontrgerilla'' olarak bilinen özel Harp Daire
si mensuplanna Başbakanlık örtülü ödeneğinden ödeme yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/1716) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.12.1990) 

— 430 — 



TMMM. B : 41 4 . 12 . 1990 0 : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açdna Saati: UM 

BAŞKAN : Baş karakul E. Yadına Ava 
KÂTİP ÜYELER : tsamaU Ügdttl (Edirae), Kadir Demir (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 41 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır. 
Görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞf KONUŞMALAR 

1. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müfiüoğhı'nun, Zonguldak maden i/fibrinin grevine ilişkin 
gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, maden işçileri grevi hakkında pek çok arkadaşı
mız söz istemişlerdir. Meselenin ehemmiyetine binaen, üç arkadaşıma söz vereceğim. 

İlk olarak, Zonguldak maden işçileri grevi hakkında, Sayın Müftüoğlu'na söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Müftüoğlu. (DYP şualarından alkışlar) 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gündem dışı 
konuşmama başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, öyle görülüyor ki, Zonguldak maden işçilerinin grevi, öncesi ve son-
rasıyla, daha, çok tartışmalara açık olacaktır. Şimdi, bu grevin öncesine dönmek istiyorum; 
yani 30 Kasım 1990 öncesine. 

Bildiğiniz gibi, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 1 Temmuz 1990 tarihinde başlamıştı. İki 
aylık görüşmelerden bir netice alınamamış ve toplu iş sözleşmesi, resmî arabulucuya kalmıştı. 
Ancak, resmî arabulucunun çalışmalarından da bir sonuç alınamayınca, Maden İşçileri Sendi
kası grev kararı almıştı. 

Biz, bu konuda, Meclis kürsüsünde ve Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığının bütçesinin görüşülmesi sırasında yetkilileri uyarmıştık. 12 Eylül 1990 
günü, 30 Ekim 1990 ve Kasım ayında yetkilileri uyararak, sendikaya kulak vermelerini ve bu 
toplu iş sözleşmesini olumlu bir şekilde neticelendirmeleri gerektiğini vurgulamıştık. Ancak, 
bu çabalarımız hiçbir sonuç vermedi ve olumlu bir neticeye de ulaşılamadı. 

Değerli milletvekilleri, grev kararından sonra, üç talihsizlik yaşandı. Birinci talihsizlik, 11 
Kasım 1990 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan, Zonguldak merkez ilçenin, kalkınmada önce
likli ikinci derecede tercihli yöreler kapsamına alınmasıydı. Bu karar, Zonguldak ve çevresinde, 
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özellikle öteden beri söz konusu olan ocakların özelleştirileceği veya kapatılacağı yolundaki 
söylentilere hız kazandırdı ve kamuoyunda ocaklann kapatılacağı endişesi yaygın bir şekilde 
söylenmeye başlandı. 

İkinci talihsizlik ise, son çabanın, Sayın Çiçek ve Sayın Aykut tarafından, greve bir gün 
kala gösterilmesiydi. On gün boş yere geçirilmiş, son günde de Sayın Aykut ve Sayın Çiçek, 
işverenle işçi sendikası arasında devreye girmişler, olumlu bir netice almak için uğraş vermeye 
başlamışlardı... Ancak, bu arada üçüncü bir talihsizlik yaşandı. Bu talihsizlikde, Sayın özal'm 
kamuoyuna yansıyan demeci idi. 

Bakınız, "Devasa kuruluşların gelişen teknolojiye ayak uyduramadığını, bu yüzden orta 
ve küçük ölçekli işletmelerin avantajlı olduğunu'* belirten Sayın özal, "Kit"lerin de, ucuz pa
halı demeden elden çıkarılması gerektiğini" savundu. "Bu kuruluşların kârlı hale getirilmesi
nin bu şartlarda güç olduğunu" ileri süren Cumhurbaşkanı özal, "Zarar eden kuruluşu zaten 
kimse almaz. Bunları, ucuz pahalı demeden, bir an önce elden çıkarmak gerekir" dedi. "Za
rar eden kuruluşları inatla yaşatmaya çalışmanın ekonomiye zarar vereceğini" belirten özal, 
"Zonguldak'ta üretilen kömürün, satıldığı zaman, işçi ücretlerini dahi karşılayamadığını" söy
ledi. özal, "Üretim olmayan yere fazla para verirseniz, bu, enflasyonu körükler" dedi. 

Değerli arkadaşlarım, bu demeç de, son çabaların yapıldığı güne denk geldi ve sendika 
yöneticileri, o gün kendilerini bekleyen iki bakanla görüşmeyi düşünmediler, Zonguldak'a dön
düler ve hepiniz biliyorsunuz, 30 Kasım Cuma günü de, Zonguldak maden işçilerinin grevi 
başladı. 

Değerli arkadaşlarım, sizlere, Zonguldak'taki son beş günlük durumu kısaca arz etmek 
istiyorum. Son beş gündür, işçi kızgın, sendika hırslı; halk fevkalade tedirgin, esnaf artık ke
penk kapatmaya başladı, belediye ve otobüsleri ve temizlik işçileri çalışmıyor. Çoluk çocuk, 
kadın sabahtan akşama kadar sokaklarda; her gün yürüyüş yapılıyor, tleriki günlerde çocukla
rın okula gönderilmeyeceği şeklinde bir eylemin yapılması da söz konusu. Aslında, isteriz ki, 
Zonguldak'ta sabahtan akşama kadar yaşanan manzarayı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
orada çeksin ve kamuoyuna göstersin. Bunu şu yönden istiyoruz : Belki, bu çekim kamuoyuna 
mal olduğunda, Zonguldak'ta yaşanan güçlükler herkesin aklını başına getirir ve toplu iş söz
leşmesine bir çare bulunur. 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK (İstanbul) — Anarşi doğar. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Sayın Milletvekili, anarşi istemiyoruz... Lütfen... 
İşçinin hakkı verilsin, toplumda barış sağlansın, huzur sağlansın istiyoruz. Anarşi ile ilgimiz yok. 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK (İstanbul) — Vermiyor mu işçinin hakkını? 

BAŞKAN — Sayın Albayrak, muhterem arkadaşlarım; lütfen, hatibin sözünü kesmeyin. 
Eğer karşılıklı konuşursak işin içinden çıkamayız. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Şimdi geliyorum efendim, merak buyurmayın. 
BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, lütfen devam edin. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla).— Sayın milletvekilleri, bakınız, bu gelişmeler olur
ken, bu işyeri ile ilgili bakan, çekiyor, Fas'a gidiyor; sanki o kadar acilmiş gibi. öbür taraftan, 
Sayın Çiçek biraz sonra değineceğim- kamuoyunda bir türlü anlaşılamıyor; ücretleri bir giydi
riyor, bir soyduruyor; âdeta, ücretlere striptiz yaptırıyor... Kimsenin bundan bir şey anladığı 
yok.''Çıplak ücret şöyle, giyinik ücret şöyle" diyor; dilinin altındaki baklayı Sayın Çiçek bir 
türlü çıkaramadı. Lütfen, şunu öncelikle açıklasın... 
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ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Kaç lira zarar ediyor, onu biliyor musun? 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — 500 bin net ücret nereye geliyor?.. Bugün, Anaya
sa Komisyonunda, değerli üye arkadaşlarım, Anavatan Partili üye arkadaşlarım, gruptaki ko
nuşmaları bana naklettiler, Başbakanın, Sayın Çiçek'in açıklamaları onları tatmin etmiş; fa
kat, ben onlarla konuştuğum zaman, kendileri de bir an tereddüde düştüler. 

Bakınız, Sayın Çiçek, "1 milyon 20 bin net" diyor. Değerli arkadaşlarım, yalnız, bunun 
içinde sosyal haklar da var. Bugün, 500 bin lira ücret brüt 800 bin liradır, artı sosyal hakları 
da buna ilave edip 6'ya böldüğünüz zaman, 1 milyon 620 bin gibi bir rakam çıkıyor ki, bu, 
biraz aldatıcı gibi görülüyor ve işçi buna inanmıyor. Onun için, Sayın Çiçek mutlak surette 
bana cevap vermek lütfunda bulunacaklardır; "Net olarak burada rakamları açıklasın ve Ana
vatan Partisi Grubunda dağıtılan ücret cetvellerini bizlere de dağıtsınlar, halka da, kamuoyuna 
da, maden işçisine de dağıtsınlar" diyoruz. 

ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — Size tesir etmez. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bakınız, grev nedeniyle, cu

ma günü, Sayın Ecevit Zonguldak'a gitti. Cumartesi günü, ben beş değerli arkadaşımla maden 
işçilerinin yarımdaydık. Bugün, SHP Genel Başkanı Sayın tnönü oradalar. Bana ve arkadaşla
rıma iletilen bir mesajı sizlere iletmek istiyorum. Bu mesaj, maden işçilerinin mesajıdır. Bu 
mesaj Çankaya'ya... Ancak, Çankaya beni ne duyar, ne de görür. Onun için, aracı olmanızı 
sizlerden istirham ediyorum. Maden işçileri, Sayın özal'ı istiyor. Bu mesajı, lütfen kendisine 
iletiniz. 

ALÎ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Biz milletvekiliyiz; yanlış adrestesiniz. Biz aracı değiliz. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Sayın özal gitsin, görsün, maden işçileriyle ko

nuşsun; her konuya müdahale ediyor, bu konuya da müdahale etsin -daha önce de müdahale 
ettiler- bu konuya çözüm getirsin. Bakınız, maden işçileri ne diyorlar : "Ekmek savaşı veriyo
ruz. İnsanca çalışmak, insanca yaşamak için emeğimizin gerçek karşılığını almak için, güvenli 
ve sağlıklı çalışmak için, ekmeğimizi ve onurumuzu korumak için, görmeyen gözleri, duyma
yan kulakları açmak için, gücümüzü, birliğimizi göstermek için uğraşıyoruz" diyor; "Anarşi 
için uğraşıyoruz" demiyorlar. Hak için; alın terlerinin, el emeklerinin karşılığının verilmesi için 
uğraşıyorlar. O nedenle, tüm ANAP'lı arkadaşlarımın, bu greve daha etkin bir şekilde eğilme
lerini diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, son olarak, bir konuya daha değinmek istiyorum : Körfez krizinin 
en kritik günlerini yaşıyoruz. Bu kritik günlerde, Genelkurmay Başkanı Sayın Necip Torum
tay" in çok ani istifası, toplumda, kamuoyunda şok etkisi yaratmıştır. Ne olmuştur da bu istifa 
gerçekleşmiştir? Sayın Torumtay, daha önceki istifalarda olduğu gibi, sıhhî sebep ileri sürme
mektedir; Sayın Torumtay, "inandığım prensiplerle ve devlet anlayışımla hizmete devamı müm
kün görmedim" diyor. Bunlar çok anlamlı sözlerdir. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, başkent kulislerinde bu konu ile ilgili olarak neler konuşu
luyor : 

1. özal, Körfeze birlik göndermek istedi, Torumtay, Hükümetin buna yetkili olmadığı
nı, ikili anlaşma gerektiğini söyledi. 

2. özal İncirlik Üssünün ABD'nin kullanımına açılmasını istedi, Torumtay, bunun da 
SEİA çerçevesinde mümkün olmadığını belirtti. 
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3. Torumtay, Çankaya'nın izlediği Körfez politikasının Türkiye'yi savaşa bulaştırabile-
cek tehlikeli bir yol olduğunu düşünüyordu. 

4. özal'ın, Genelkurmay Başkanı ile anlaşamadığı, Çankaya zirvesinden sonra Kuvvet 
Komutanlarını ziyaret etmesi Torumtay'ı rahatsız etti. 

Son olarak... 
BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, bunlar konumuzun dışında. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
"Torumtay, Genelkurmay Başkanlığına atanış biçiminden rahatsızlık duyuyordu. Ayrıca, 

irticaa destek veren politikalardan da huzursuzdu" deniliyor. Kamuoyunda konuşulanlar bunlar. 
Bu nedenle, sormak lazım, "Sayın özal fiilen yürüttüğü Başbakanlık görevi ile yetinme

yip, Genelkurmay Başkanlığı görevine de mi taliptir? "Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlık 
yetmiyor da, sıra Genelkurmay Başkanlığı görevine mi geldi?" şeklinde kamuoyunda birtakım 
istifhamlar vardır; bunlann da aydınlanması gerekir diyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Eşref Erdem?.. Yok. 
2, — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'm, halen sürmekte olan toplu is sözleşmesi görüşmeleriyle, 

uygulanmakta olan grevlere ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Halkın Emek Partisi Genel Başkanı Sayın Işıklar, "Halen süren toplu iş söz

leşmesi görüşmeleri ile uygulanmakta olan grevler hakkında" söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Işıklar. 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son zamanlarda artan 
grevler, uyuşmazlığa düşen sözleşmeler hakkında gündem dışı konuşmak üzere söz aldım, he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

17 Kasımda Genel Maden-îş Sendikası Zonguldak'ta bir kurultay düzenlemişti. Kurulta
ya, Anavatan Partisi, SHP, Doğru Yol Partisi, Halkın Emek Partisi, Refah Partisi, Sosyalist 
Parti çağrılmıştı ve onlara söz verilmişti. Orada bir tek konuşmacı çok zor duruma düştü ve 
biz, o konuşmacı milletvekili adına çok üzüldük. Bu konuşmacı Sayın Pertev Aşçıoğlu idi. Bi
raz önce konuşan Güneş Müftüoğlu da oradaydı; o da konuşmuştu. Bir milletvekili olarak çok 
üzülmüştük. Uygulanan bu politikayı, işçilere karşı takınılan tavrı, işçiler çok tepkiyle karşılı
yor, beğenmiyorlar, çok sıkıntıdalar. Bu yüzden, hınçlarını, Zonguldak Milletvekili Sayın Per
tev Aşçıoğlu'dan aldılar. Hatta, Sayın Aşçıoğlu -çok beyefendi bir insan- "Siz, bana ne kadar 
tepki gösterirseniz gösterin, ben konuşup, birtakım gerçekleri anlatacağım" dedi. Şimdi gör
düm, Sayın Aşçıoğlu buradalar; özür dilerim. Oradaki siyasî partilerle birlikte ortak bir açık
lama yaparak, "Zonguldak işçilerinin hakkı verilmelidir" diyen o açıklamaya, o bildiriye im
za koyarak biraz durumu hafifletmişti. Ben, sanıyorum ki, Sayın Aşçıoğlu, Hükümete bilgi 
vermiştir, oradaki işçilerin isteklerini, tepkilerini aktarmıştır; ama, Hükümetin bu konuda ne 
kadar yetkili olduğu çok kuşkuludur. Acaba, grev konusunda, grevi bitirmede, toplusözleşme
yi imzalamada Hükümet yetkili midir, değil midir, bunu tam olarak bilemiyoruz ve bu konuda 
hepimizin kuşkusu var. 

Değerli milletvekilleri, önce, Zonguldak'taki greve ve diğer 312 bin işçiyi ilgilendiren top
lusözleşmelere patron gözüyle bakamayız, bakmamalıyız. Ülke, zaten patron anlayışıyla yöne
tildiği için bu sıkıntılar yaşanıyor. 1979'da 100 olan gerçek ücret 1989 yılında 63'e düştü. 
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Bugün, nüfusun çok az bir kesimi (yüzde 20'si) millî gelirin yüzde 55 'ini alıyor. Nüfusun bü
yük kesimi (yüzde 80'i) ise millî gelirin yüzde 45'ini alıyor. Nüfusun büyük kesimi olan (yüzde 
80) yoksul halk bunu eşit oranda da almıyor; bu da, daha değişik miktarlarda dağılıyor. Bu
gün, özellikle toplusözleşme dönemlerinde biraz rahatlamış olan emekli işçiler, ölüme ve açlı
ğa terk edilmiş durumda; çünkü, onların sözleşme yapma yetkisi ve sendikası da yok. Bu ne
denle, şimdi, ANAP iktidarına karşı tepki giderek yoğunlaşıyor. Zonguldak işçilerinin tepkisi
ni tebdili kıyafet yaparak ölçmenizi çok isterdim. Bir işçi, bir köylü kıyafetiyle, kasketle gidin 
çarşıda bir dolaşın; işçilerin ve eşlerinin neler konuştuğunu duyun, hangi psikoloji içerisinde 
olduklarını görün. 

Değerli milletvekilleri, bugün 312 bin işçiyi ilgilendiren toplusözleşmeler, yarın artacaktır, 
daha çok işçiyi ilgilendirecektir. Bilmenizi istediğim bir şey var : Bugün, işçiler genel grevi tar
tışmaktadır. Zaten, genel grev olmasa bile, bu kadar işçinin birleştiği bir grev, genel grev kadar 
etkili olacaktır. Dipten bir dalga geliyor. Burada muhalefet milletvekillerinin sayısı az olabilir, 
sizi uyarmaya yetmeyebilir; ama, dipten çok büyük bir dalga geliyor; bu dalgayı, işçiler me
murlar oluşturmaktadır ki, bu dalga Hükümeti sarsabilir, ANAP İktidarının sonu olabilir. Bu 
nedenle, olaya biraz daha farklı bakın; grevci işçilerin, yoksul işçilerin psikolojik durumlarını 
anlamaya çalışın. 

Şimdi, şunu anlayamıyorum : "İşyeri zarar ediyor, kapatırız. Cinayet işleyenleri yakalaya
mıyor uz, elimizdekileri asarız" diyorlar. Bu anlayış doğru değil. Cinayet işleyeni yakalamak 
zorundasın, o işyerini kâra geçirmek zorundasın; Zonguldak'ı kâra geçiremiyorsan -ki, zor, 
ben de biliyorum- işçilerin kusuru yok bu konuda. Zonguldak'taki işçiler bangır bangır bağırı
yor "Ocakları bize teslim edin, Zonguldak kömür ocaklarını bize verin, biz kâr ettiririz" di
yorlar. O zaman, verin ve işçiler en azından hem daha fazla istemez ve hem de böylece daha 
fazla zarar etmezsiniz. Ancak, bu kafa ile ülke yönetilemez değerli arkadaşlarım. 

Aldığımız bilgiler çok ilginçtir; Zonguldak'a çeşitli çevre illerden polis gönderiliyor. Ora
daki işçiler ocağı yıkmak için değil, kapatmak için değil, kapatılmak istenilen ocakları çalıştır
mak, daha verimli çalıştırmak için direniş yapıyorlar, grev yapıyorlar. Polis göndermeyin; ora
ya şefkat gönderin, onların emeğinin karşılığını verecek bir anlaşıyı götürün... Yanlıştır bu; 
bütün işçileri zan altında bırakıyor. 

Şimdi, bazı iş kolları ve bazı işyerleri vardır ki, oralarla ilgili korumacılık görevi vardır 
devletin. Bazı patronları korumacılığa alıyorsunuz; gümrüklerde muafiyetler gibi daha bir sü
rü şeyler getiriyorsunuz; bunları bu kısa zamanda anlatamam; ama, bazı işyerlerindeki işçileri 
de korumacılığa almalısınız; onlarla halkı, işçilerle esnafı karşı karşıya getirecek bir tutumdan 
lütfen vazgeçiniz. Bugün, Zonguldak'ta esnaf da, köylü de Zonguldak işçisinin yanındadırlar 
ve onlara destek oluyorlar. Bu, Türkiye çapında yaygınlaşacaktır, Türkiye'de bütün insanlar, 
emekçiler, Zonguldak işçilerine, MTA işçilerine sahip çıkacaktır. 

Biraz önce Sayın Müftüoğlu'da söyledi; ama, ben kendilerine katılmıyorum. Sayın Genel
kurmay Başkanı istifa etmiş... Edebilir... Herkesin istifa hakkı vardır. Zamanı geliyor, "Tapu 
Kadastro Genel Müdürü ile o da aynıdır" diyorsunuz. Bir memur istifa etmiştir; bundan Ev
ren örnek almalıdır. Gidişi beğenmemiştir; ama, ihtilal hazırlığına girmemiştir, ihtilal yapma
ya kalkmamıştır, onun ön çalışmasını yapmamıştır, istifa etmiştir; ben burada bu kürsüden 
Sayın Torumtay'ı kutluyorum. İstifa etmek de bir erdemdir. Onun istifa etmesini başka yorum-
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lara, başka yerlere çekmeye gerek yok. Bu anlamda çok geniş bakmalıyız ve sivil topluma doğ
ru, demokrasiye doğru bir adım olarak görmeliyiz ve o biçimde yaklaşmalıyız. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunarım. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
3. — Devlet Bakam Cemi Çiçtk'in, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nm Zonguldak madtn 

isçilerinin grevine; Bursa Milletvekili Fehmi Istklar'tn, halen sürmekte olan toplu is sözleşmesi görüşmele
riyle, uygulanmakta olan grevlere ilişkin gündem dışı konuşmalarına tevabi 

BAŞKAN — Hükümet adına cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Cemil Çiçek. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI CEMtL ÇİÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; he

pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Zonguldak'taki maden işyerlerinde yapılan grevle ilgili olarak, bu kürsüden dördüncü de
fa konuşma yapıyoruz. Aslında, bu toplu sözleşme müzakerelerini, biz, mümkün olduğu ka
dar bu çerçevede tutmaya, bir toplupazarlık olarak görmeye çalıştık; ama, bu grevdeki işçilerin 
üzerinden siyaset yapılması noktasında da bir gelişme var; siyasîlerimizin hepsi bugünlerde Zon-
guldak'ı mekân tuttular. Sanki bu işçiler orada bugün var, bugün toplanıyormuş, daha evvel 
orada yokmuş gibi. Bugünlerde, herkes, bu grevdeki işçilerin üzerinden birtakım çağrışımlar 
yaptırmaya çalışıyor. 

Şimdi, hadiseye şöyle bakmak lazım : Aslında, biz bu konuyla ilgili olarak, hem burada 
gündem dışı konuşmalara cevap verirken ifade etmeye çalıştık, hem dün akşam Sayın inönü'
ye ve beraberindeki iki değerli arkadaşımıza, daha evvel de, greve geçilmeden evvel, Doğru Yol 
Partisinden o yöre milletvekilleri olması hasebiyle, kendilerine, telefonla da olsa, bir bilgi ver
meye, gelişmelerden haberdar etmeye çalıştık. Demek ki, biz, meselede uzlaşmadan yanayız. 
Hiçbir işyerinde greve gidilmesini biz arzu etmiyoruz; ama, Türkiye hukuk devletidir, Türki
ye'de kanunlar var. Şimdi, toplusözleşme düzenini tespit eden, bu konuda uyulması gereken 
esaslan orta yere koyan 2822 sayılı bir de Yasa vardır. Bu yasada, hükümete veya işveren tarafı
na yüklenmiş olan yükümlülüklerin hangisini hükümet veya işveren sendikası yerine getirme
miştir? Ben arzu ederdim ki, buraya çıkan veya bundan sonra işçi meselesiyle ilgili olarak bu 
kürsüden konuşma yapacak olan arkadaşlarımız buraya gelsinler, o 2822 sayılı Yasayı alsınlar, 
"Yasanın şu maddesinde şöyle bir yükümlülük vardı, Hükümet bunun gereğini yerine getir
medi; yasanın filanca maddesinde şöyle bir mecburiyet vardı, Hükümet bu mecburiyeti yerine 
getirmedi" diye burada konuşsunlar... Biz ne söylersek söyleyelim, her defasında, mücerret bir 
beyanda bulunuluyor : "İşçinin hakkı verilsin!.." Peki, işçinin hakkı nedir?.. Yani, şimdi, siz 
olsaydınız, acaba Zonguldak'ta ne ücret verirdiniz?.. Gelin, onu da burada bir söyleyin baka
lım, ondan sonra bu verilen rakamlar az mıdır çok mudur; bunun münakaşasını hep beraber 
kamuoyu önünde yapalım. 

Şimdi, geçen sene, 600 bine yakın kamu işçisi için, Türk-tş'in ve öbür tarafta Halk-tş Fe
derasyonunun taraf olduğu toplusözleşmelerde oluşan bir ücret tablosu var. Yâni, bugünkü ta
rih itibariyle, değişik sektörlerde, değişik işyerlerinde çalışan 600 binden fazla işçimizle ilgili 
bir ücret teşekkül etmiş ve eski dönem toplusözleşmelerden farklı olarak, artık, enflasyonist 
baskılar sebebiyle ücret aşınıyor deme imkânı da yok; çünkü, koyduğumuz bir hükümle, oto
matik olarak, 4 Ocakta, geçen yılın enflasyonu ne ise, verdiğimiz zamdan farklı bir durum 
gerçekleşiyorsa, onu ücretlere anında yansıtıyoruz; dolayısıyla, böyle bir edebiyatın yapılması 
da mümkün değil. 
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O ücret tablosunun altında bir ücret mi teklif etmişiz?.. Biz televizyondan, basından sayın 
siyasî parti yöneticilerinin beyanlarını takip ediyoruz; "300 bin liraya maden işçisi çalışır mı?" 
diyorlar. Biz 500 bin lira mı teklif etmişiz?.. Bir yıl evvelki ücretleri konuşarak kamuoyunu 
yamltmamn anlamı yok İd. Ben burada üç dört defa ifade ettim. Gayet açık, bir defa daha 
söylüyorum; dün akşam da söyledik, daha evvelki zamanlarda da söyledik. 

Biz, 1 Temmuzdan geçerli olmak üzere, giyinik ücret olarak ortalama 2 milyon 40 bin lira 
teklif etmişiz. Bunun, yer altında ve yer üstünde çalışan işçinin eline geçecek parası farklı olur; 
birinde verginin kesilmesi hadisesi var, öbüründe yok. Dolayısıyla, bir defa daha ifade ediyo
rum; 1 Temmuzdan itibaren biz, müzakere edilebilir, üzerinde pazarlık yapılabilir bir teklif verdik. 
Kaldı ki, bu teklifi grevden birkaç gün evvel de vermiş değiliz, çok evvelden verdiğimiz bir tek
liftir. 2 milyon 40 bin liranın, yer altında çalışan işçi bakımından, 1 milyon 632 bin lira neti 
vardır. Bu civarda, bunun biraz daha üzerinde veya çok az altında bir ücret teşekkül eder; yer 
üstünde çalışanlar bakımından da, 1 milyon 288 bin lira civarında bir ücret teşekkül eder. Bu, 
net ücrettir; giyinik ücretin netidir. Bu ücretlere prim ve 3 ton kömür de dahil değildir. 

Şimdi, 1991 yılına girmeye 1 ay kalmıştır, 1 Ocak 1991'den itibaren verilebilecek ücretler 
ise; yer altında çalışanlar bakımından 2 milyon 120 bin lira, giyinik ücretin netidir; 1 milyon 
650 bin lira civarında da, yer üstünde çalışanlar bakımından bir ücret vardır. Bu, net ücrettir 
ve buna, kati suretle, prim ve 3 ton kömür de dahil değildir. 

Biz demişiz ki, "Şimdi gelin, verdiğimiz bu teklif üzerinde müzakere yapalım." Burada 
çok garip durumlar var. Biz çağırıyoruz; ama, deniliyor ki, "Hükümet çağırmıyor..." Her de
fasında çağırıyoruz; buradan bir defa daha çağırıyoruz; çünkü, müzekerder tek başına yapıla
maz, müzakereler iki taraflı hadisedir, oturulup konuşulacaktır. Farz edin ki, greve gidilmesini 
arzu etmedik; ama, grev bir süre devam etti... Sonunda, oturup konuşmayacak mıyız?.. Gelin 
yine konuşalım, beğenmezseniz, kamuoyuna dersiniz ki, "Hükümet bizim istediğimiz teklifi 
kabul etmedi." Ankara ya davet ediyoruz... 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — İkramiye dahil mi? 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — ikramiye de paradır. Devletin hesabın

dan çıkan, devletin cüzdanından çıkan, devletin kesesinden çıkan, işçinin eline geçen paradır. 
Bunu böyle çarpıtmanın anlamı yok. 

Şimdi, bir şey söylemek istiyorum: Biz müzakereye davet ediyoruz, telgrafla çağrı yapıyo
ruz, davet ediyoruz ki; bir daha, bizi çağırmadı filan demesin diye. Çağırmışız; Ankara'ya ka
dar geliyor, "Buyurun görüşelim" diyoruz, "Ben görüşmem" diyor, çekiyor, gidiyor ve birta
kım bahaneler ileri sürülüyor. Bunun adı toplu müzakeredir, toplu pazarlıktır ve bunun da bir 
tek yolu vardır; o da diyalogtur. Oturup görüşeceksiniz; fikirlerimiz beğenilir, beğenilmez... 
O tarafta söylenen fazladır, bizde söylenen azdır; ama, bir makul yerde buluşulacaktır. Şimdi, 
"Bu makul nokta neresidir?" diye söz konusu olduğu zaman da söylediğimiz bir şey var; Tür
kiye'de teşekkül eden bir ücret tablosu vardır. Bu ücret tablosuna paralel olarak; ama, bu işye
rinin özelliğini de dikkate alacağımızı eski zabıtlardan da görebilirsiniz. Biz, başkasına verdi
ğimizden daha az bir ücret teklif etmiş değiliz ki... Ama, şöyle bir alınganlık da oluyor : Bu 
işyeri ile ilgili olarak birtakım rakamlar verilmiş. Şu anda, bu kurumun 937 milyar lira zaran 
var. Daha evvel de burada ifade ettim, bunu, bir suçlu aramak, bir kusurlu aramak maksadıy
la söylemedik. Devletin, işçisine bu ücretleri teklif ederken, bu ücretleri vermeye çalışırken 
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hangi fedakârlıklarla ve hangi imkânlarla bunları vermeye çalıştığının bir belgesi, bir bilgisi 
olması bakımından bu rakamları telaffuz etmeye çalıştık. Şimdi, bir yerde bir toplusözleşme 
müzakeresi yapılıyor diye -önümüzdeki günlerde burada bütçe konuşulacak- acaba o zaman 
KİT'lerin durumunu dile getirmeyecek misiniz? \ani, KİT'lerle ilgili birtakım rakamları, doğ
rulan burada konuşamayacak mıyız? Bu doğrular çerçevesinde -mademki, "demokrasi açıklık 
ve şeffaflıktır" diyoruz- hiç olmazsa en evvel de kurumların durumlarının bilinmesi açısından 
da bu rakamların ortaya konulmasında fayda vardır. 

Kurumun 937 milyar borcu var; 1 trilyon liraya yakın da, bu sene zararı var. 378, 379 bin 
liraya, 380 bin liraya mal edilen bir kömür 190 bin liraya satılmak isteniyor, aha bulamıyor, 
Almak isteyen varsa, 300 bin tondan fazla kömür orada bulunuyor... 

Şimdi, bir başka rakamı daha ifade ediyorum. Biz, biten toplusözleşmeye göre, bir yılda 
397 milyar lira ücret ödüyoruz ve "440 milyar lira daha ilave yapacağız" demişiz; bu da yüzde 
110 zamma tekabül ediyor. Buna karşılık, işçi sendikasının istediği, yüzde 450'nin üstünde bir 
zamdır. \ani, 397 milyar liraya karşılık 3,5 trilyonluk bir teklifle karşı karşıyız. 

Şimdi, ben, burada konuşan arkadaşlarımıza ve onların sayın partilerine buradan ifade 
ediyorum : Siz olsaydınız, "Evet, çok iyi ettiniz, aferin" deyip, bu 3,5 trilyon liralık teklifin 
altına imza atar mıydınız? Gelin, bunu burada söyleyin de, hiç olmazsa, biz, yanlışı nerede 
yapıyoruz, işçinin hakkını nerede yiyiyoruz, bunu anlamaya çalışalım. \ani, 3,5 trilyon liralık 
bir taleple karşı karşıyayız; ama buna karşılık, bir yıllık üretim, temin ederim ki, bu talepleri 
karşılamaya yetmez. 

Şimdi, biz, grevden evvel çağırmışız; -burada Sayın Müftüoğlu'nun bir eksik bilgisi var,' 
onu ifade etmeye çalışıyorum-105 maddelik toplusözleşmedir; biz, 87'sini, muhtelif tarihlerde 
yaptığımız müzakerelerde karara bağlamışız, sonuca bağlamışız; geri kalan kısmına gelince, 
her defasında, bir netice elde edilememiş... Son olarak, grev kararı alınmış; buna rağmen yine 
davet etmişiz; üstelik, telgrafla davet etmişiz; "Buyurun gelin, konuşalım; yani, biz grevi arzu 
etmiyoruz; siz greve karar vermişsiniz; ama, yine de bir müzakere imkânı bulunabilir" diye. 
Şimdi, davet etmiş olmamıza rağmen, Ankara'ya geldikleri halde, görüşmeden çekip gittikten 
sonra ve ondan itibaren de bugün bu vesileyle bir defa daha olmak üzere, dört beş defa, altı 
defa, "Buyurun gelin, görüşelim" diye görüşme talep etmemize rağmen, her defasında, bu 
talebimiz, bu çağrımız cevapsız kalınca, o takdirde, işveren tarafına atfedilecek bir kusur yoktur. 

Sonra, bir gerçeği daha burada ifade etmek istiyorum. Bu kuruluş devletin kuruluşudur, 
orada çalışan da devletin vatandaşıdır; hiç kimse bu ikisinin arasına girip de buradan siyaset 
yapmaya kalkışmasın. Birileri işçiyi niye çok seviyor da, biz az seviyoruz? Bunun ölçüsü ne, 
bunun kantarı ne; bunu anlamak mümkün değil; yani, siz nasıl seviyorsunuz da, biz sev
miyoruz?!. 

GÜRCAN ERSlN (Kırklareli) — Sen, işvereni seviyorsun Sayın Çiçek. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇtÇEK (Devamla) — Şimdi, bu laflar hep söylenir; bunlar 

beylik laflardır. Niye ben işverenden yana olacağım? Ben kendim işveren değilim. Benim üç 
kardeşim de halen işçidir, onların toplusözleşme müzakerelerini de ben yapıyorum; hiç olmaz
sa bu müzakereleri yapan kişi bakımından böyle bir itamda bulunmak doğru değildir. Onun 
için, işçiyi sizler ne kadar seviyorsanız, ben de o kadar seviyorum; o noktada hiç polemiğe gir
meye gerek yok. 
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Şimdi, ifade etmek istediğim husus şu : Mademki toplusözleşme müzakerelerine gelmi
yorsunuz ve daha evvel de, sendikanın, "Kötü yönetimden kaynaklanıyor, bize devredilsin, biz 
kârlı çalıştırırız" şeklinde bir beyanı var; bugün buradan ifade ediyorum; "Toplusözleşme mü
zakeresine yanaşmıyorsunuz, gelin o zaman, bunun müzakeresini yapalım dedim. Yüzde 450 
zammı, ne bugün, ne yarın vermemiz mümkün değildir ve sizi temin ederim, hiçbir iktidarın 
da bunu vermesi mümkün değildir; 3,5 trilyonluk bir külfetin altından kalkması mümkün de
ğildir. Bu, sadece Taşkömürü Kurumuyla ilgili de değildir, arkasından başka işyerleriyle ilgili 
toplusözleşmeler de gelecektir; yüzde 400 - 600 oranında zamlarla bir yere varılması mümkün 
değildir. Bunu siz de veremezsiniz; ama, vereceğinizi ifade ediyorsanız, gelin buradan söyleyin; 
ola ki, gün gelir, bir gün iktidar olursanız, bunlar da sizinle ilgili belge olsun; "yüzde 450 zam 
vereceksiniz" diye. 

Bu tecrübeler geçmişte de yaşandığı için, bir şeyi burada ifade ettim. İktidarda olanlar 
hep bizim gibi konuşuyor, muhalefette olanlar da hep sizin gibi konuşuyor. Ola ki bir gün ikti
darda olma durumları söz konusu olursa, bu belgeler alınır, herkesin önüne çıkıverir. Biz, dev
letin imkânları içerisinde bunları vermeye çalıştığımızı ifade ediyoruz. Grevin devamında ne 
bizim faydamız vardır, temin ederim ki, ne de işçinin menfaati vardır. Çünkü, grevde geçen 
gün, işverene zarar verdiği kadar, ondan çok daha fazla işçiye de zarar veriyor. 

Bu kurum zararda olmasına rağmen, biz işçimizi kapı dışarı da bırakmadık. Zararda olan 
birçok kuruluş var, buna rağmen, devlet büyük fedakârlıklar göstererek, bu kuruluşları ayakta 
tutmaya çalışıyor; ama, bu vakıaların da bilinmesi lazım. Yani, 1 trilyon borcu, 1 trilyon zara
rı, bütün Türkiye'nin hakkından alıp, oraya da vermek durumundayız. Bu dengeyi de herkesin 
görmesi lazım. Bunlar da doğrudur. Bu söylediklerimde, yanlış olan, eksik olan bir taraf da 
yoktur. Onun için, bir defa daha ifade ediyorum : Ya gelsinler müzakere yapalım bu işi bitire
lim, ya değilse, hakikaten o beyanlar doğru ise, samimi ise, sendika yönetimi gelsin, bu işyerle
rinin sendikaya devri hususunun şartlarını konuşalım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — 1991 Ytlı Bütçe Kanunu Taşanları ile 1989 Yıh Kesinhesap Kanunu lasaruartmn görüşme 
prograrm gereğince, bütçeler üzerinde söz almak isteyen üyelerin söz kaytt işlemlerine üifkin'Baskanltk 
duyurusu 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında, Başkanlığın bir sunuşu vardır, onu arz 
edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, bütçenin görüşme programı basılıp, dağıtılmıştır. Program gereğin
ce, bütçeler üzerinde söz almak isteyen sayın üyelerin söz kayıt işlemleri 5 Aralık 1990 Çarşam
ba günü; yani, yarın saat 09.00 ila 11.00 arasında Anavatan Partisi Grubu Toplantı Salonunda, 
Başkanlık Divanı Kâtip Üyelerince, imza karşılığında yapılacaktır. Bu saatten sonraki söz kay
dı, Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünce yapılacaktır. 

Söz kaydını her üyenin bizzat yaptırması gerekmektedir. Başkası adına söz kaydı yapılma-
*yacaktır. 
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Söz kaydı, programdaki sıraya göre, rakamla tespit edilen.bütçeler için yapılacaktır. 

Kişisel söz kaydı, Genel Kurulun aldığı karara uygun olarak, her bütçe için, lehte, aleyhte, 
üzerinde olmak ve sadece biri hakkında yapılacaktır. 

Sayın arkadaşlarımın bu hususa dikkatini çekmek isterim. 
28.11.1990 tarihli 38 inci Birleşimde kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, bir mil

letvekili, en fazla iki bütçe hakkında söz kaydı yaptırabilecektir. 
Söz kayıt işlemlerinin yapılacağı gün ve saatler, ayrıca, ilan tahtalarına da asılmıştır. 
Sayın üyelerin bilgilerine sunulur. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüsü
ne kadar, Devlet Bakanlığına, Ulasttrma Bakam Cengiz Ihncer'in vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1474) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

27-28 Kasım 1990 tarihleri arasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan 
Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Cengiz 
Tuncer'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — İzmir Milletvekili Istlay Saygtn'tn, (2/321) esas numaralı kanun teklifini geri cddığma iliş
kin önergesi (4/244) 

BAŞKAN — tki kanun teklifinin geri verilmesine dair önergeler vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gıda Mühendisliği Kanun Teklifimi geri alıyorum. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Işılay Saygın 
tzmir 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan teklif geri verilmiştir. 

3. — İzmir Milletvekili Işüay Saygtn'tn (2/339) esas numaralı kanun teklifini geri aldığına ilişkin 
önergesi (4/245) 

BAŞKAN — Şimdi diğer geri alma önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulun 9.10.1990 tarihli 17 nci Birleşiminde içtüzüğün 89 uncu maddesine göre, 
bir defaya mahsus olmak üzere, İçişleri Komisyonuna geri verilen 3030 sayılı Büyükşehir Be-
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tediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişitirilerek Kabulü Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair (2/339) esas numaralı Kanun Teklifimin geri ve
rilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Işılay Saygın 
tzmir 

BAŞKAN — içişleri Komisyonunda bulunan teklif geri verilmiştir. 

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

1. — Konya Milletvekili Vtja Tatar ve 20 arhadtstmn, "Kontrgerüla" hakkındaki iddiaların ne 
zaman ve kimlerin sorumluluğunda gerçekleştiği konusunda genel görüşme açtbnastna ilişkin önergesi (8/33) 

BAŞKAN — 1 adet genel görüşme önergesiyle 4 adet Meclis araştırması önergesi vardır. 
önce, genel görüşme önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kontgerilla tartışması basınımızda günlük olaylar gibi tartışılır hale geldi. Bu tartışmalar
la devletin cinayet işlediği münakaşası sürdürülüyor. 

1978'de ortaya atılan bu olay yıllar sonra tekrar sahneye getirildi. Eski Cumhurbaşkanı
nın hatıralarının sebep olduğu bu olayın üzerinde durmamaya hiçbirimizin hakkı yoktur. 

Hele devleti yönetenlerin suskunluğu daha fazla devam etmemelidir, iddiayı yapanlar, hü
kümeti bu bakımdan açıklamaya ve Yüce Meclisi bir araştırmaya zorluyorlar. 

Devlet, milletimiz için güvenlik kaynağıdır; caydırıcılığın varlığına gölge düşürüldüğü za
man susulmamahdır, milletin hakkını aramalıdır. 

Hükümet, daha ne zamana kadar devletin cinayet işlediği iddialarına cevap aramadan du
rabilecektir. Varsa böyle bir olay ortaya konmalıdır. Türkiye'de, Anayasa gereği, hükümetler, 
emri altındaki kuruluşların eylem ve işlemlerinden sorumludurlar. 

Olayı yeniden sahneleyenlerin hedef alacağı yer Silahlı Kuvvetler veya istihbarat teşkilatı 
değil, iddia ettiği olayların vuku bulduğu tarihdeki hükümetler olmalıdır. 

Hangi devirde, hangi makamda ve kimin sorumluluğunda bu vahim iddia gerçekleşmişse; 
açıklanmalı ve cezasını görmelidir. 

Bahsedilen hususların aydınlatılması bakımından Anayasanın 98, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 100 ve 101 inci maddeleri gereğince genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Vefa Tanır Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Konya Bursa 

Orhan Şendağ Hasan Namal 
Adana Antalya 

Haydar Baylaz Ferit Bora 
Bingöl Diyarbakır 
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tsmail Köse Ertekin Durutürk 
Erzurum İsparta 

Ömer Şeker H. Cavit Erdemir 
Konya Kütahya 

Ümit Canuyar Doğan Baran 
Manisa Niğde 

Mehmet Gölhan Cemal Alişan 
Sakarya Samsun 

Mehmet Çakıroğlu Güneş Müftüoğlu 
Trabzon Zonguldak 
Ali Eser Sümer Oral 
Samsun Manisa 

Ahmet Uncu Mustafa Çorapçıoğlu 
Kahramanmaraş Balıkesir 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmama konusunda öngörüş-

me, sırasında yapılacaktır. 

2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Mü/oğlu ve 14 arkadaşının, doğu ve güneydoğu illerindeki 
"k göç " olaymtn nedenlerini tespit etmek ve soruna köklü bir çözüm getirmek amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

BAŞKAN — Meclis araştırması önergelerini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1990 genel nüfus sayımı geçici sonuçlan; bir "tç göç" olayını bariz şekilde göz önüne 
koyuyor. 

1985'te 50 milyon olan nüfusumuz, 1990'da 57 milyon olmuş, önüne geçemediğimiz nü
fus artış hızı yine yüzde 2,4 görülüyor. 

Genel nüfusun 5 yılda 7 milyon gibi bir hızlı nüfus artışı göstermesi karşısında; 11 ilimiz
de nüfus azalması görülüyor. Daha derine inilirse, bu sayı bucak ve köylerde 33'e varıyor. Azal
mada, yüzde 5,1 gibi artışın iki misli görülen iller var. 

Doğu ve güneydoğu illerde nüfus azalması daha çarpıcı şekilde görülüyor. Bu bir "tç göç
tür". Kimse bu bölgelerimizde doğurganlığın önlendiğini iddia edemez. 

öyleyse nedir bu iç göçün sebepleri? 
1. Geri kalmışlığın giderilememesi, 
2. Tarım ve besicilikte dengenin girdiler bakımından köylü ve çiftçinin aleyhine bozulması, 
3. Son zamanlarda ardı ardına kapanan veya çalışmasına ara veren bölge fabrikaları, 
4. Bozulan asayiş yüzünden mal-can emniyetinin yok olması... 
Daha çok sebepler bulunabilir; ama bu dört sebep bölge için hayatî tehlike çanlarıdır. 
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Bunlann bir araştırma ile ortaya çıkarılması için, Anayasanın 98 Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Orhan Şendağ 
Adana 

Ferit Bora 
Diyarbakır 
tsmail Köse 

Erzurum 
Mehmet Gölhan 

Sakarya 
Cemal Alişan 

Samsun 
Ömer Şeker 

Konya 
Ali Eser 
Samsun 

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

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

3. — İzmir Milletvekili Ahemet Ersin ve 13 arkadaştım, devletin denetimi dışında, CIA ile işbir
liği halinde olan ve kontrgerüla olarak bilinen gizli NATO örgütünün var olup olmadtğtnı, varsa kurulu
sundan beri faaliyetleri hakkındaki iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Meclis arasttrmnst açılması
na ilişkin önergesi (10/127) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tüm dünyayı saran yumuşama ve barış havasının etkisiyle, artık gereksizliği tartışılan as
kerî paktların ve soğuk savaş döneminin olumsuzluktan da görülmeye başlamıştır. Barışı sağ
lamak için, dünyayı yok edecek silahlara sahip olmak gerekir, ters mantığıyla kurulan ve geliş
tirilen NATO ve Varşova Paktlarının, silahlarıyla birlikte, ortadan kaldırılmasının gündemde 
olduğu şu günlerde, her iki paktın, insanlık ve demokrasi için son derecede zararlı uzantıları 
da ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak NATO üyesi bazı Avrupa ülkelerinde ortaya çı
karılan ve her ülkede değişik isimle anılan gizli NATO örgütü, dünya ve Türkiye kamuoyunda 
tartışılmaktadır. 

Ülkemizde de, "kontı-gerilla" ismiyle anılan ve Amerikan yardımıyla kurulup, finanse edi
lerek, devletin denetimi dışında ve CIA ile işbirliği halinde faaliyet gösteren, gizli bir örgütün 
varlığı ilk kez, 12 Mart 1971 askerî müdahalesinden sonra kamuoyunun gündemine girmiştir. 
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O dönemde ve sonraki yıllarda, adından sıkça söz edilmesine rağmen, her nasılsa, bu gizli 
örgütün var olup olmadığı ve faaliyetleri ortaya çıkarılamamıştır. Aradan yıllar geçmiş olması
na karşın, bugün dahi 12 Eylül öncesindeki bazı toplu ölümlü olayların ve suikastların arka
sında, kontgerillanın olduğu söylenmektedir. 

Bu gizli örgütün, CIA denetiminde faaliyet gösterip, 12 Eylül öncesindeki anarşi ve terö
rün bir kanadını oluşturan, aşırı sağ eylemci, ülkücü dernek ve partilerle işbirliği yaparak, ül
kenin adım adım darbeye gidişinde, etkin rol oynadığına ilişkin aksi kanıtlanmayan, çok ciddi 
iddialar vardır. Geçmişte devleti yönetmiş olanların, şimdilerde yaptığı açıklamalar da bu ör
gütle ilgili iddiaları doğrulamaktadır. 

Gizli NATO örgütünün, NATO üyesi tüm ülkelerde, değişik isimlerle faaliyet gösterdiği 
artık ortaya çıkmıştır. Nitekim, bu askerî pakta üye olan Avrupa ülkelerindeki gizli NATO ör
gütleri, bir bir ortaya çıkarılıp dağıtılmaktadır. 

Buna karşılık, ülkemizde durum tersine gelişmektedir. Kontrgerillanın, bir gizli NATO ör
gütü olarak devletin denetimi dışında ve CIA ile işbirliği halinde, halen dahi faaliyetlerini sür
dürdüğü iddialarına karşılık, yetkili kişiler ya suskun kalmakta ya da doyurucu olmayan söz
lerle konuyu geçiştirmeye çalışmaktadırlar. Oysa, üzerine giderek bu sorunu çözmek yerine, 
örtmeye çalışma çabaları, kamuoyunda tedirginlik yaratmaktadır. 

NATO'ya üye diğer Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren bir gizli NATO örgütünün, aynı 
pakta üye olup, demokrasisi ve ekonomik gelişmesi diğer üye ülkelerden çok gerilerde olan 
Türkiye'de de olmaması mümkün görülmemektedir. 

Yıllardan beri kamuoyunda endişe yaratan ve devletin dışında, CIA ile işbirliği halinde 
olan ve kontrgerilla olarak bilinen gizli NATO örgütünün var olup olmadığı ve varsa kurulu
şundan beri faaliyetleri hakkında, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri ge
reğince bir Meclis araştırması açılmasını saygı ile dileriz. 
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Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Neccar Türkcan 
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Tevfik Koçak 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-
görüşme, sırasında yapılacaktır. 
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4. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 29 arkadasmm, "Özel Harp Dairesi"nin geçmiş faa
liyetlerini incelemek ve Kontrgeriüa Örgütüne ilişkin iddialara af tkltk getirmek amacıyla Meclis araştır
man açtlmastna ilişkin önergesi (10/128) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Son günlerde NATO üyesi birçok Avrupa ülkesinde varlığı başbakan ve bakan gibi üst dü
zey yöneticiler tarafından açıklanan "Süper NATO" veya "Gladio" örgütlerinin yıllarca gizli 
güçlerce yönlendirildiği ve bu arada birçok terör olayına karıştığı iddiaları ortaya atılmış bu
lunmaktadır. 

Bu açıklamalar doğrultusunda, italya'da Sardunya Adasında Oladio örgütünün bir üssü 
bulunduğu, Federal Almanya'da benzer amaçlarla örgütlenmiş "Geride Kal" örgütünün sa
botaj ve direniş güçlerini örgütlemek amacıyla NATO üyesi başka bir ülkenin Federal Alman-
ya'daki üssünden faydalandığı kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 

Son olarak, Belçika Savunma Bakanı, Gladio'nun benzerlerinin bütün NATO ülkelerinde 
bulunduğunu belirtmiştir. 

italya'da ortaya atılan iddialara göre söz konusu örgütün birçok terör olayına karıştığı, 
yıllarca ülke siyasetinde etkili olmaya çalıştığı ifade edilmektedir. Söz konusu bu iddiaların cid
diyeti üzerine birçok Batı Avrupa ülke parlamentoları yakından ilgilenmiş ve gerekli soruştur
maları açmış bulunmaktadır. 

Türkiye bir NATO üyesidir. Ülkemizde terör olaylarının varlığı, bazı dönemlerde yoğun
laştığı bilinmektedir. Geçmiş dönemlerde meydana gelen birçok terör olayı aydınlanamamış, 
bu durum hukuk ve adaletin sarsılmasına neden olmuştur. Ülkemizde de benzer amaçlarla ku
rulmuş gizli örgütlerin varlığı konusunda, yıllarca kamu görevinde çalışmış üst düzey yönetici
lerce birbiri ardına çelişkili açıklamalar yapıldığı bilinmektedir. 

Batı savunma ittifakının en büyük skandali olarak adlandırılan "Süper NATO" örgütü
nün varlığı ülkemiz insanlarım ve Demokrasimizi yakından ilgilendirmektedir. Son otuz yılda 
üç askerî müdahale yaşayan, terör olayları ile istikrarsızlığa sürüklenin ülkemizde, geçmişin 
karanlığını aydınlatmak, demokrasimizin geleceği açısından kaçınılmaz bir görevdir. Olayın cid
diyeti, konuya Türkiye Büyük Millet Meclisinin el koymasını gerekli kılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Metisi konuyu ivedilikle ve gereken duyarlılıkla araştırmalı ve bu 
amaçla bir Meclis araştırma komisyonu kurmalıdır. Bu komisyon özel Harp Dairesinin for-
md biçimini, geçmiş faaliyetlerini incelemeli, kontrgerilla örgütü tartışmalarına açıklık getir
meli, ilgili herkesin bilgisine başvurarak, bu konuda gerekli bütün belgeleri ve gizli arşiv bilgi
lerini araştırmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu görevini yerine getirerek, egemenliğin 
halkımıza ait olduğunu, demokrasinin işlerliğini, açıklığın demokrasimiz için yegâne yol oldu
ğunu ortaya koymalıdır. 

Bu amaçla Anayasa ve İçtüzük gereği bir Meclis araştırması açılmasını ve bu konunun 
ivedilikle TBMM'de görüşülmesi amacıyla TBMM Danışma Kurulunda Partalentoda grubu 
bulunan üç siyasî partinin temsilcilerine öneri götürülmesini arz ve talep ederiz. 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

5. —Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar ve 26 arkadaşının, Türkiye Taşkömürü Müessesesinin 
içinde bulunduğu zor duruma ve maden işçilerinin sorunlarına köklü bir çözüm bulmak amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Taşkömürü, Türkiye'nin gündemine 8.11.1824 tarihinde Uzun Mehmet'in Köşeagzı mev
kiinde taşkömürünU bulması ile girmiş ve o günden bu yana da devamlı olarak, ısınma ve ener
jide en önemli madde olarak kullanılmıştır. 
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özellikle son günlerde Zonguldak'ta kömür ocaklarında çalışan işçilerin toplusözleşme 
müzakereleri sebebiyle Hükümetin takında tavır ve bunun sonucu maden ocaklarının gerekir
se kapatılacağı tehdidi, özel teşebbüsün yetkili ağızlarında yapılan birtakım gerçek dışı hesap
larla madenlerin kapatılmasının ve Türkiye'nin kömür ihtiyacının ithal yolu ile karşılanmasına 
yönelik istekleri, "maden ocaklarını kapatsak mı, kapatmasak mı?" tartışmasını gündeme sok
muştur. 

1991 yılı bütçesinin Türkiye Taşkömürü İşletmesinin 1,$ trilyona yakın miktarda zarar ede
ceğinin öngörülmesi, Zonguldak kömür madenlerinin durumunu yeniden tartışma konusu ha
line getirmiş bulunmaktadır. 

Türkiye'nin taşkömürü sektöründeki bu olumsuzluklar doğal bir sonuç mudur? Yoksa, 
kasıtlı ve kötü yönetimin getirdiği bir netice midir? 

Hükümet, sorunu müspet yönde çözme gayreti içinde midir? Yoksa, sektörü kötü duru
ma sokup bu durumdan istifade etmeyi düşünmektedir? 

Bir müddet önce Cumhurbaşkanının demeçleri ile başlayan ve ilgili bütün bakanlar, Baş
bakan ve işletme yöneticilerine kadar uzanan bir cepheden madenci ve sendikalara yönelik çok 
ciddi bir tehdit var "madenler zaten zararda, zorlanırlarsa kapatılır ya da büyük bir işçi kitlesi 
işten atılır, Türkiye'nin kömür ihtiyacı ithalat yolu ile karşılanır, sorun çözülür." demektedir 
bu yetkililer. Olay bu kadar basit midir? Gelinen bugünkü olumsuz durumun kabahatlisi kimdir? 

Bu sonuçtan siyasî iktidar ve yönetenler mi sorumludur? Yoksa, bu sonuçtan yeraltında 
hertürlü olumsuz koşullara rağmen günlük 15-17 bin TL ve aylık 450-500 bin TL ücretle çalı
şan fedakâr kömür işçileri midir? 

Siyasî iktidar yıllardır Türk madenciliğinden vazgeçici, enerji ihtiyacının ithalatla karşı
landığı bir politika izliyor. Bunun doğal sonucu olarak da maden işletmelerine işletmenin veri
mini, kalitesini, kârlılığı geliştirecek, işçinin sağlığı ve can güvenliği açısından gerekli yatırım
ları yapmıyor ve dövizler, madenlerimizde çağdaş üretim teknolojisi için değil, ithal kömür için 
akıtılıyor. Kömür ithal edenler büyük ve tatlı kazançlar elde ediyorlar. 

1981 yılında Türkiye'nin kömür tüketiminin yüzde 96.6'sı madenlerimizde üretilen yerli 
kömür ile karşılanırken yüzde 3,4 ithalat yapılıyordu. 1982'de iç üretim yüzde 64,2'ye düşer
ken, ithalat yüzde 35.8'e 1988*de üretilen kömür yüzde 41'e, ithalat ise yüzde 59'a çıkıyor. 1989'da 
iç üretim yüzde 40,9, itahalat oranı ise yüzde 59,1 olarak gerçekleşiyor. 

1990 yılı için Türkiye'nin taşkömürü açığı 5 475 000 ton, bu kömürün ithali için 317 550 
000 dolar para ödeniyor ve ödenmeye devam ediliyor. 

Sadece, Ankara Belediyesi (Belko) işletme olarak 1990 yılı itibariyle ithal kömürü 59 mil
yon dolar döviz ödeyecek. 

Bu rakamların Türk ekonomisi üzerindeki olumsuzlukları tartışmadan uzaktır ve açıkça 
gözükmektedir ki, TTK kötü yönetilmiştir veya kasten kötü yönetime itildiğidir. 

işletmeye yapılan yatırımları 1988 yılı değerleri ile hesapladığımızda 1976 yılında 83,6 mil
yardan, sürekli düşme ile 1987'de 29,6 milyar liraya kadar düşmüştür. Bir başka deyişle, 1976'dan 
sonra yatırımlar sürekli düşmüş, üretimin aynı seviyede sürmesi engellenmiş, işletmenin ayak-
tp kalması imkansızlaşmıştı^ 
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Üstelik planlarda öngörülen yatırımlar da hiçbir zaman gerçekleştirilmemiş. DPT'nin onay
ladığı yatırımlar dahi önemli şekilde kısıtlanmıştır. 

Bunun sonucu üretim, yıllar itibariyle artacağına azalmış, gerilemiştir. 
1967 yılında S milyon ton olan üretim, 1988 yılında 3,2 milyon tona düşmüştür. 
Bugün, sektörde; yatırımlar yetersizdir, üretim geri teknoloji ile yapılmaktadır, teknik ele

man kıyımı ve partizanlık devam etmektedir. 
Madenlerde çalışan işçiler daha çok iş kazası tehlikesine ve daha çok meslek hastalığına 

ve daha çok ölüm riskine muhataptır. 
Siyasî iktidar, çalışanları insafsız bir ücret sistemi ile çalıştırmayı amaçlamaktadır. 
Bütün bu olumsuzlukların sorumluları belirlenmelidir. Kötü yönetimin ve teknik bilgi

den, verimlilik esaslanna göre üretimden uzaklaşmanın sebepleri ve sorumluları ortaya çıka
rılmalıdır. 

Bu sebeplerle, Türkiye Taş Kömürü Müessesesinin içinde bulunduğu zor durumu ve gele
ceğe yönelik çözüm yollarını ve maden işçilerinin sorunlarının ve çözüm yollanmn araştırıl
ması ve tespiti için Anayasanın 98 ve tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 
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ÎBRAHÎM TEZ (Ankara) — Önergeye katılıyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın İbrahim Tez, "bu önergeye katıldıklarını" ifade etmişlerdir. 
önerge bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

4. — Bazı Milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1481) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, bazı sayın milletvekillerine izin 
verilmesine dair tezkeresi vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin, hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izinli 
sayılmaları, Başkanlık Divanının 28.11.1990 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
t. Kaya Erdem 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay, mazereti nedeniyle 29.10.1990 tarihinden geçerli ol
mak üzere 15 gün, 

tstanbul Milletvekili Leyla Yeniay Köseoğlu, hastalığı nedeniyle 30.10.1990 tarihinden ge
çerli olmak üzere 17 gün, 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Onur, hastalığı nedeniyle 31.10.1990 tarihinden ge
çerli olemak üzere 39 gün, 

Mardin Milletvekili Ahmet Türk, mazereti nedeniyle 5.11.1990 tarihinden geçerli olmak 
üzere 15 gün, 

Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin, hastalığı nedeniyle 23.11.1990 tarihinden geçerli ol
mak üzere 15 gün, 

Ağrı Milletvekili Cezmi Erat, mazereti nedeniyle 27.11.1990 tarihinden geçerli olmak üze
re 13 gün. 

BAŞKAN — Şimdi, ayrı ayrı onayınıza sunacağım : 
"Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay, mazereti nedeniyle 29.10.1990 tarihinden geçerli ol

mak üzere 15 gün," 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"tstanbul Milletvekili Leyla Yeniay Köseoğlu, hastalığı nedeniyle 30.10.1990 tarihinden ge

çerli olmak üzere 17 gün," 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Onur, hastalığı nedeniyle 31.10.1990 tarihinden ge

çerli olmak üzere 39 gün," 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Mardin Milletvekili Ahmet Türk, mazereti nedeniyle 5.11.1990 tarihinden geçerli olmak 

üzere 15 gün," 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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"Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin, hastalığı nedeniyle 23.11.1990 tarihinden geçerli 
olmak üzere 15 gün," 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"Ağrı Milletvekili Cezmi Erat, mazereti nedeniyle 27.11.1990 tarihinden geçerli olmak üzere 

13 gün," 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
E) ÖNERİLER 
a) Siyasî Parti Grubu Önerileri 
1. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 29 arkadastmn, varsa süper NATO ve benzeri örgütler 

ile kontrgerilla örgütüne üifkin iddialara açıklık getirmek amacıyla Meclis araştırması açümasma üifkin 
önergesinin (10/128), gündemin "Genel Görüşme ve Medis Araştırması Yapümastna Dair Ongörüşmeler" 
kısmında birinci; aynı konudaki, İzmir Mületveküi Ahmet Ersin ve 13 arkadaştım. (10/127) esas numa
ralı Meclis araştırması önergesinin de 2 nci sıraya alınmasına ve öngörüftnekrinm birlikte yapümastna 
Üifkin SosyaldemokrcU Halkçı Parti Grubu önerisi 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun, içtüzüğün 
19 uncu maddesinin son fıkrasına göre verilmiş bir Önergesi vardır; okutacağım ve söz isteyen 
arkadaşlarımız olursa bu hususta müzakere açacağız. 

Lehte iki kişiye, aleyhte yine iki kişiye söz vereceğim. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

30.11.1990 Cuma günü yapılan Danışma Kurulu toplantısında siyasî parti grupları arasın
da oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisini Genel Kurulun onayına su
nulmasını arz ederim. 

Hasan Fehmi Güneş 
SHP Grup Başkanvekili 

öneri : 3.12.1990 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve okunmuş bulunan Antalya Mil
letvekili Deniz baykal ve 29 arkadaşının, varsa süper NATO ve benzeri örgütler ile kontrgerilla 
örgütüne ilişkin iddialara açıklık getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/128), günde
min "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair ongörüşmeler" kısmının 1 inci 
sırasına ve aynı konudaki tzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının (10/127) esas nu
maralı Meclis araştırması önergesinin, 2 nci sıraya alınması ve Öngörüşmelerinin birlikte yapıl
ması önerilmiştir. 

VEFA TANIR (Konya) — Lehte söz istiyorum Sayın Başkan. 
HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (istanbul) — Lehte söz istiyorum. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Aleyhte... 
RAŞtT DALDAL (Niğde) — Aleyhte... 
BAŞKAN — Lehte Sayın Vefa Tanır ve Sayın Hasan Fehmi Güneş, aleyhte Sayın Raşit 

Daldal ve Sayın Ülkü Güney söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Tanır. 
VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; şu anda, Meclis 

gündemimizde, aynı konuda Uç tane Meclis araştırması, bir tane de genel görüşme talebi vardır. 

— 450 — 



T.B.M.M. B:41 4 .12 .1990 0 : 1 

Bunların en önde olanı, Sayın Alınak'ın önergesidir ki, 37 nci sıradadır. Diğer üç önerge bu
gün okundu ve gündeme girecektir; 38, 39 ve 40 inci sıraları alacaktır. Haftada bir önerge gö
rüşüldüğüne göre, bu hesaba göre eğer salı günleri dinî bayramlara filan rastlamazsa, 37 nci 
sıradaki önergenin görüşülmesi, 1991 yılının aralık ayında ancak mümkün olabilecektir. Eğer, 
salı günleri bir de -şu anda hesabını çıkaramadım- bayram günlerine rastlarsa, bu önergelerin 
en önde olanı, 1992 yılında konuşulacaktır. 

"Efendim, o zaman konuşulsun; çünkü, bunun önündeki (36 nci sıradaki) önerge, önerge 
değil mi?.." Hayır, öyle değildir. Bu önergelerin bir özelliği vardır : Genel görüşme önergesi 
bizimdir. Ben bu önergeyi basın toplantısıyla açıkladığım zaman, önergemden bahsetmeden 
evvel, sayın basın mensuplarına, "Bu önergeyi veriyorum; ama, bu konuda üç partinin birle
şeceği bir önerge ortaya çıkar ise veyahut üç parti birleşerek, bu önergelerden daha evvel verile
ni önde görüşelim derlerse veya bunlar için bir öncelik önergesi verilirse, imzamı atarım, öner
gemi de geri alırım" dedim. Neden böyle dediğimi şöyle açıklayayım : 

Muhterem arkadaşlarım, bu dört önerge, bakın neler söylüyor : Bu önergelerin dışında, 
sadece son yirmi gün içerisinde basında çıkan yazılar elimdeki iki dosya içerisindedir. Söyle
nenler, yazılanlar... Bir de ayrıca dört tane önerge var; bu yazılanların, söylenenlerin özü, öner
gelerin içindeki mana, ülkede "kontrgerillla" diye bir teşkilat vardır, bu teşkilat, devlete aittir 
ve ülkedeki cinayetleri bu teşkilat işliyor veya işletiyor şeklindedir. 

Bu manaları ihtiva eden önergeleri 1992 yılına kadar gündemde tutumaya vicdanınız nasıl 
razı olur veyahut devleti koruması lazım gelen bir iktidar partisi, acaba bu önergeleri bir yıl 
müddetle nasıl gündemde tutabilir? Bizim aklımızın ermediği konu budur. 

Şimdi, önergelerde ne deniyor, bakalım : önergelerden birisinde, "kontrgerilla diye, Ame
rikan yardımı ile kurulmuş, Amerika tarafından finanse edilmiş, devlet denetimi dışında, CIA 
ile işbirliğinde olan bir teşekkül vardır, olayları bu yaratıyor toplu ölüm olayları, sağ eylemci 
ülkücülerle, gizli NATO örgütüyle irtibatlıdır" deniliyor. Başka bir önergede, "kontrgerilla di
ye bir örgüt vardır, bu, gizli bir NATO örgütüdür, Özel Harp Dairesine bağlıdır. Eminönü Va
purunun batırılmasını, bazı MHP'li başkanlarla ilgili, Taksim Meydanındaki kitle halindeki 
katliamı, Hamit Fendoğlu'nun ölümünü, diğer ölümleri yaratan bu örgüttür." 

Bir diğer önergede, "Kontrgerilla diye bir örgüt vardır. Bunun beynelmilel adı da Süper 
NATO'dur. Bunların yöneticileri kamu görevinde çalışmış üs düzey yöneticileridir." 

Şimdi, önergelerde bunlar var. Bunun dışında bir de iki üç gün evvel bir kırmızı koltuk 
olayı vardır. Orada da yine -dinlemiş iseniz- buna benzer ithamlar vardır. 

Şimdi, kontrgerilla tartışmasını siyasî iktidarı tahrip vasıtası saymıyoruz. Çünkü, bu tar
tışma, siyasî iktidarı değil, devleti tahrip eder hale gelir. Silahlı Kuvvetlerimizi, emniyet güçle
rimizi töhmet altında bırakmaya devam edemeyiz. Onun için, SHP'nin verdiği bu önergeye 
katıldığımı söylemek isterim. 

Günlerdir devletin istihbarat ve güvenlik teşkilatı, hukukî durumu tartışmaya müsait ol
mayan, hukukî olan özel Harp Dairesi, ağır ithamlar altındadır. Güvenlik güçlerimizin, itham 
altında olan bu yasal örgütlerin, şevkini kırmaya, hizmet aşkını söndürmeye hiçbirimizin hak
kı yoktur, hele Hükümetin hiç hakkı yoktur. 
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Muhterem arkadaşlarım, konunun detayı budur. Bu vaziyette bu dört önergenin gündem
de kalması mümkün değildir. SHP'nin bu öncelik önerisini bugün reddedersiniz, yarın önerge 
sahiplerinden birisi bir kere daha getirir, onu reddedersiniz, başka birisi getirir, onu reddeder
seniz başka, birisi getirir; ama, sonuçta konu gündemde kalır. Gelin, bugün konuyu gündem
den çıkarmanın yollarını arayalım. SHP'nin önergesine katılalım ve bu kontgerilla meselesine 
bir aydınlık getirelim. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanır. 
Lehte, buyurun Sayın Güneş. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir süredir, 
NATO üyesi bazı Avrupa ülkelerinde "Süper NATO" ya da "Gladio" gibi gizli örgütlerin var
lığı belirlenmiştir. Buna ilişkin tartışmalar, o ülkelerde, öncelik kazanmıştır ve devam etmektedir. 

Bazı ülkelerde üslerinin de bulunduğu anlaşılan bu örgütlerin, terör olaylarına karıştığı, 
kimi ülkelerin iç siyasetini etkilediği, kimi ülkelerde bazı siyasî kararların alınması, bazı siyasî 
sonuçların oluşması için örgütler kurdurduğu; şiddet eylemleri planlayıp, uyguladığı; bakan, 
başbakan düzeyinde yöneticiler tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. 

Kuzey Atlantik Asamblesinin geçen hafta Londra'da yapılan genel kurul toplantısı sıra
sında, bir İtalyan senatörü tarafından sorulan bu konuyla ilişkili soruyu yanıtlarken, Genel 
Sekreter Vörner, "Böyle bir Örgütün varlığı konusunda gizlilik nedeniyle açıklama yapmamam 
bana önerildi; ama bu konunun, NATO ülkelerinin iç sorunu olduğu da kuşkusuzdur" demiştir. 

Türkiye de bir NATO ülkesidir, NATO Genel Sekreterinin dahi varlığım kabul ettiği ben
zer bir örgütün Türkiye'de bulunmadığına inanmak fazla iyimserlik hatta saflık olur. Kaldı 
ki, Türkiye, NATO üyesi olduğu tarihten bu yana üç askerî müdahaleye maruz kalmıştır. Gene 
bu süre içinde, yoğun şiddet eylemleriyle, toplumsal barışımız ve istikrarımız tahrip edilmiştir. 
Demokrasimizin, çağdaşlaşmamızın ve gelişmemizin yolunu kesen, darbeleri gündeme getiren, 
darbelere gerekçe hazırlayan bir program uygulandığı izlenimi veren kitlesel terör eylemlerinin 
gerçek sorumluları da bugüne kadar bulunamamıştır. Bu karanlık tablo, Türkiye'de benzer ör
gütlenmelerin bulunduğu ve etkin olduğu kuşkusunu yaygınlaştırmıştır. 

Ayrıca, bu yönde oluşan kuşkuları besleyen birbiriyle çelişkili, yetersiz resmî açıklamalar 
da kamuoyunun kaygılarını yaygınlaştırmıştır, derinleştirmiştir. 

Son bir yılda karşılaştığımız terör ve öldürme olaylarının da bu çerçevede değerlendiril
mesi düşünülmelidir. 

Yaşadığımız şiddet eylemlerinin ve yaşadığımız belirsizliklerin sorumluluğunu, "Dış güç
ler, devlet düşmanları, hainler" gibi, bilinmez ve hayalî karanlıklara atarak, çözüm bulmak 
görevimizden kaçamayız. Demokrasi, açıklık demektir. Açıklık olmayan yerde gerçeklerin sak
landığı, konuşulmadığı ortamda olumsuz söylenti ve senaryolar gerçeklerin yerini alır, onların 
gücüne ulaşır. Demokrasimizin sağlıklı bir gelişme sürecine girmesi, sivilleşmenin önünün açı
lıp yolunun aydınlanması için, bu konuyu tartışmalı, araştırmalı, üzerindeki esrar perdesini 
mutlaka kaldırmalı, sorumlularını ortaya çıkarıp yargılamalıyız. Bu, demokrasiye inanan tüm 
kurumların ertelenemez bir görevi haline gelmiştir. Tüm siyasî partilerin ve grupların, siyase
tin önündeki karanlık engellerin kaldırılması ve demokrasimizin geleceğini güvenceye alınması 
için, bu konuda elbirliği ve işbirliği yapması gerekmektedir. 
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Dünyanın büyük dönüşümler yaşadığı çağımızda, 2000'li yıllan sorunsuz karşılayabilme
miz için, önce, toplumumuzu ve demokrasimizi ayak bağlanndan ve hain tuzaklardan arındır-
malıyız. Bu nedenle, konunun Türkiye Büyük Millet Meclisinde, bütün gruplann ortak kara-
nyla ve duyarlılıkla ele alınması için, daha önce partimizin Merkez Yürütme Kurulu tarafın
dan yapılan öneriyi yineliyorum. 

Bu gerekçelerle, öncelik önerimizin kabul edilmesi doğrultusunda oy vermenizi diliyor, saygı 
ve teşekkürlerimi sunuyorum efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Aleyhte, ilk olarak, Sayın Güney; buyurun efendim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sayın Başekan, muhterem milletvekilleri; kontrgerilla 

(özel Harp Dairesi) konusu son günlerde kamuoyunu sıkça işgal etmektedir. Bu teşekkülün 
1970'li yıllarda yaptığı iddia edilen birtakım olayların, yerli yersiz, bazen havadisler halinde, 
bazen de bazı belgelerle, anılarla ortaya konulduğu hepinizin malumudur. Hepimiz bu konu
lan yakinen takip ediyoruz. 

Biz, Anavatan Partisi Grubu olarak, benden evvel konuşan değerli milletvekili arkadaşla-
nmızndan farklı düşünmüyoruz. Tabiî, demokrasimize ve ülkemize yönelik herhangi bir tehli
ke, nereden gelirse gelsin, ne şekilde gelirse gelsin, biz de bunun araştınlmasının taraftanyız, 
aksini düşünmemiz mümkün değildir. Biz de bu araştırma önergelerinin görüşülmesi taraftarı
yız, bunu açıkça ifade ediyorum. \alnız, 1970'li yıllarda olan olayların, bugünlerde, şu bir iki 
hafta içerisinde hemen konuşulmasının hemen getirilmesinin, hemen araştırılmasının nedenini 
bir türlü bulamıyorum. Bu yeni bir olay değil, bu yirmi yıllık, onbeş yıllık bir olay. 

Evet, üç tane Meclis araştırması önergesi, bir tane de genel görüşme önergesi verilmiş; 
kabul ediyoruz, yapalım, edelim; yalnız, bundan evvel verilen Meclis araştırması ve genel gö
rüşme önergeleri o kadar değersiz, o kadar ülkemizi ilgilendirmeyen, o kadar havadan verilen 
önergeler midir ki, bunlan bir kenara atalım da, ta 1970'li yılların bu iddia edilen olaylarını 
en öne alalım? Tekrar ve özellikle şunu ifade ediyorum : Anavatan Partisi Grubu olarak bu 
araştırmadan yanayız. Hatta size şunu teklif ediyorum ve Sayın Güneş'in teklifine ben de ay
nen katılıyorum; üç parti birlikte bunu hazırlayalım, verelim; ama, bunu illa bu hafta yapalım, 
hepsinin önüne geçirelim teklifinin karşısındayız, söylediğim nedenlerden dolayı. 

Burada bir şeyi daha ifade etmek istiyorum : NATO veya NATO'daki bir yetkili, bizim 
özel Harp Dairesi hakkında birtakım mütalaalarda bulunabilir; bu, bizi bağlamaz. Mesela, 
hepinizin bildiği gibi, dün Genelkurmayda bir brifing verildi ve Genelkurmayda bu konuda 
en yüksek yetkililer, en iyi ve en ciddî bir şekilde dokümanlarla ortaya geldiler ve tabiî, böyle 
bir araştırma açılırsa, şimdiden bunun hakkında konuşmamak için, fazla bir şeyler söylemek 
istemiyorum; ama, orada anlatılanlarda ve bize verilen raporda, hiç de, kontrgerilla, yok, bil
mem, birtakım devletin gizli güçleri, yok şöyle böyle gibi bir şeyler söylenmedi. Bu toplantıda, 
bizimle birlikte, muhalefetten sayın milletvekilleri de vardı. Bu demektir ki, bu konu daha çok 
biraz kaşınan, üzerine bugünlerde gidilen, yani sebebini de kesin anlamıyorum, hangi neden
lerle üzerine gidildiğini de bir türlü bilemiyorum; yani, gündeme getirelim, çabukça bunu ko
nuşalım, Türkiye'nin gündemini böyle bir konuyla meşgul edelim; ama, ben şahsen inanıyo
rum ki, bunun çoğu, yani samimî olarak, bütün kalbimle, açıklıkla ifade ediyorum ki, çoğu 
laf, çoğu yanlış ifadelerdir, onun için de araştırılmasını istiyorum; ama, aciliyetini bir türlü 
anlayamıyorum. 
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Bu bakımdan, biz, Grup olarak, bu önergeye katılacağız; ama, hemen bugün görüşülsün, 
hepsinin önüne geçsin teklifinin karşısındayız. 

Yüce Meclisi bu duygularla selamlıyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Ne zaman?., O zamanın gününü belirleyelim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sırası geldiği zaman. 
BAŞKAN — Aleyhte ikinci sözü Sayın DaldaPa veriyorum. 
Buyurun Sayın Daldal. 
RAŞtT DALDAL (Niğde) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, özel Harp Dairesi, Si

lahlı Kuvvetlerimizin bir bölümüdür. Bayan arkadaşlarımız hariç, değerli arkadaşlarımın ta
mamı askerliğini yapmıştır ve bir kısmı da yedeksubaylığında özel harp dersleri görmüştür. 

EROL AGAGtL (Ankara) — Çoğu üç ay askerlik yapmıştır. 
RAŞtT DALDAL (Devamla) — Üç ay içinde de gösterirler. 
Bu özel Harp Dairesinin işlevleri ve görevleri bellidir. 
Şimdi, Sayın Tanır'ın da biraz önce belirttiği gibi, 1970'li yıllardan sonra, bir eski Başba

kan, kırmızı koltukta, kontrgerilla üzerine sorulara muhatap oldu; ancak, o dönemlerde hem 
de iki defa Başbakanlık yapmış olan şahsın, muhterem kişinin o günkü tavrı ve sorulara verdi
ği cevaplar aydınlatıcı ve kesin değildi. Yine, o dönemlerin bir değerli Başbakanının da, eski 
Sayın Cumhurbaşkanının anılarına karşı verdiği cevaplar da aydınlatıcı ve kesin değildir. 

Yirmi yılı aşkın bir zamandan beri gündeme ara sıra getirilen bu konunun, böyle, anılar
dan dolayı getirilmemesi gerekirdi. Yine, değerli Güney'in, Sayın Güneş'in ve değerli Tanır'ın 
belirttiği gibi, bu konunun, birlikte; fakat, kesin bilgilerle, belgelerle ve ciddî araştırmalar so
nucu getirilmesi gerekirdi. Yani, anılarda bir ifade, arkasından cevaplarda bir ifade, televiz
yonda ya da gazetede bir başka ifade ya da bir beyenla, Meclisin gündemi, bu, arka arkaya 
getirilen Meclis araştırması ve genel görüşme önergeleriyle doldurulmamalı ve bunun arkasın
dan da, geçmişte bakanlık yapan ve bu mevzuları çok iyi bilmesi gereken arkadaşların, bunun 
arkasından koşarak, "Hemen görüşelim" diye bir önergeyle Meclise gelmemeleri gerekirdi inan
cındayız. 

Biz şuna inanıyoruz, sizler de inanıyorsunuz : Devlet, terör ve zulüm yapmaz, halkını ve 
insanları katletmez, katledilmesine de izin vermez. Bunlar, birtakım mihrakların ortaya koy
maya çalıştıkları ve zihin bulandırmak için ortaya koydukları varsayımlar bile değildir. 

Bu bakımdan, biz, Sayın Hasan Fehmi Güneş arkadaşımızın ve Grubunun verdiği, önce
likle görüşülmesiyle ilgili önerilerini yersiz buluyoruz ve katılmıyoruz. Diğer önergeler gibi, 
sırası geldiğinde ve bir Meclis araştırması şeklinde değil, bir genel görüşme şeklinde ve brifing
lerle görüşülmesinden yanayız. 

Bu duygularla, hepinize saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Usul hakkında söz alabilir miyim? 
BAŞKAN — Niçin?.. Usulsüzlük yapılmadı ki, zaten, yapılan, usul müzakeresidir. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Bir problem çıkarmak için değil efendim. 
BAŞKAN — Buyurun, oradan söyleyin lütfen. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, Genel Kurulca da bilindiği gibi, Partimiz 

tarafından verilen Meclis araştırması önergesi, gündemin bu bölümünün 37 nci maddesinde 
kayıtlı. 
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Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 50 nci maddesi, hangi konularda önce
lik kararının verilebileceğini açıkça ortaya koymuş bulunmaktadır. Söz konusu maddenin, "Baş
kanlıkça lüzum görülen hallerde, 7 nci bentteki işlerin görüşme sırası Danışma Kurulunca Ge
nel Kurula teklif olunabilir" şeklindeki fıkrası hangi konulara öncelik tanınacağını açıkça or
taya koymuş bulunmaktadır. Biz, bu maddeden dolayı zaten gündemin 37 nci sırasında bulu
nan Meclis araştırması isteğimizin öne alınması şeklinde bir talepde bulunmadık, bulunama
dık. Çünkü, İçtüzük, böyle bir konuyu; yani, ANAP, SHP ve DYP'nin ittifak kurmaları ha
linde bile genel görüşme, Meclis araştırması isteklerinin öne alınmasına imkân tanımamakta
dır. Bu işin pratik yolu vardır Sayın Başkan; ama, her nedense, partiler yapmamaktadır. Şu 
anda Meclis araştırması, genel görüşme önergelerinin tümü, tümüne yakını SHP, DYP ve HEP 
tarafından verilmiş bulunmaktadır. Bu üç parti, şimdiye kadar verdikleri genel görüşme, Mec
lis araştırması önergelerini sadece bir günlüğüne geri alırlar ya da tümüyle geri alırlar, kontr-
gerillayla ilgili araştırma önergeleri öne geçer, daha sonra öteki araştırma ya da genel görüşme 
önergelerini sırayla gündeme koyarlar, devam ettirirler. Bu arada -Meclis araştırması isteğimiz 
zaten önce verilmiştir- SHP'nin kendi önergelerinin öne alınması konusundaki tutumunu an
layamıyorum. Bizim Meclis araştırması önergemiz ön plandadır, içtüzüğe uygun olmayan bir 
konunun böylesine gündeme getirilmesi, bizce zevahiri kurtarma amacına yöneliktir. Eğer bu 
konuda partiler samimi iseler, bu teklifi görüşme isteklerini geri alırlar, araştırma önergesi öne 
geçer, biz de bu konuda SHP'yi destekleriz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, Danışma Kurulunda karar verilemeyen bir hususu parti gruplarından birisi Ge

nel Kurulun huzuruna getiriyor ve... 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Hangi maddeye göre?.. İçtüzük böyle bir şeye izin vermiyor. 
BAŞKAN — Efendim, Danışma Kurulunda konuşulmuş... 64 üncü maddeye göre. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Efendim, yok... İzin vermiyor. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, önerge hususundaki müzakereler sona ermiştir. 
öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Karar yetersayısı varmıydı Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, karar verilmiştir; daha önce söyleseydiniz sayardık. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Ticaret Bakanımız kimin yerine oy kullandı söyleyebilir mi? 
BAŞKAN — Efendim, daha önce bu hususta verilmiş vekâletnameler var. 
Muhterem arkadaşlar, gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 

öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Samsun Milletvekili Ali Eser ve 22 arkadaştnm, baraj projeleri nedeniyle gerçekleştirilen 
toplu karnulaşlvrmalann neden olduğu sorunları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/91) 

BAŞKAN — Birinci sıradaki, Samsun Milletvekili Ali Eser ve 22 arkadaşının, baraj pro-
'jeleri nedeniyle gerçekleştirilen toplu kamulaştırmaların neden olduğu sorunları tespit etmek 
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amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırmasına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kamulaştırma, özellikle baraj projeleri için yapılan toplu baraj kamulaştırmaları ülkemizde 
son yıllarda, bilhassa 1983 sonrası ANAP iktidarı döneminde, baraj göllerindeki vatandaşla
rımızı çekilemez maddî ve manevî sıkıntılara sokan, eziyet eden genel bir uygulama haline dö
nüştürülmüştür. 

Oysa günümüzde milletlerarası alanda kamulaştırma bir insan hakları konusu olarak gün
deme getirilmektedir. Avrupa insan Haklan Sözleşmesinin eki 1952 tarihli Paris Protokolünde 
kamulaştırmanın "milletlerarası hukukun genel ilkelerine uygun olarak yapılabileceği" esası 
vazedilmiş ve protokol Türkiye tarafından da kabul edilmiştir. 

Halen, dünya kamuoyunda etkinliği ve saygınlığı bulunan milletlerarası insan hakları ku
ruluşlarından bazıları, değişik ülkelerdeki toplu baraj kamulaştırmalarını insan hakları açısın
dan denetlemektedirler. 

Toplu baraj kamulaştırmaları, kamulaştırma olayı içinde ayrı bir özelliğe sahiptir. Baraj 
kamulaştırmalarıyla insanlar, binlerce, onbinlerce aile olarak tüm mülklerinden, çalışma alan
larından, tarlalarından, bağ ve bahçelerinden, alıştıktan yaşam ve çalışma şartlanndan, me
zarlarından velhâsılı geçmişlerinden, hatıralarından, gelecek için düşledikleri ümitlerinden, ha
yallerinden, tüm maddî ve manevî değerlerinden zorla koparılmaktadırlar. 

Yurdumuzda son yıllarda başta büyük barajların göl alanları (Karakaya, Altınkaya, Ka-
pulukaya, Gümüldür, vs.) olmak üzere DSt, TCK ve diğer kurumlarca yapılan geniş ve toplu 
kamulaştırma çalışmaları yüzbinlerce vatandaşımızı menfî yönde etkilemiş ve etkileyegelmek-
tedir de. Sadece Vezirköprü ilçesinde 2 500'den fazla aile mağdur edilmiştir. 

Kırsal alanda, bir yandan nüfus artışı ve diğer yandan miras yoluyla bölünme öte yandan 
tapulama mevzuatı nedeniyle, küçük mülk yaygınlaşmıştır. Bu nedenlerden ötürü kamulaştır
maya muhatap olanların hemen tamamını küçük topraklı veya küçük mülklü çiftçiler teşkil 
etmektedir. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO)'nun 1975 tarihli 141 Sayılı 
Sözleşme hükümlerine göre, kendi toprağında çalışan, işçi çalıştırmayan küçük çiftçiler de ta
rım işçisi sayılırlar. Bu nedenle de, kamulaştırmaların büyük oranda tarım işçilerini ilgilendir
diği söylenebilir. 

Toplu kamulaştırma alanlarında bedel düşüklüğünden yakınma ve mahkemelerce tespit 
edilen bedellerin de geç (4-5 yıl) ödenmesi küçük arazi ve mülk sahibi kamulaştırma muhatap
larını türlü eziyet ve sıkıntılara sokmaktadır. Bu arada barajlardan elde edilen 1 yıllık gelirin 
sadece % 4-5'i ile aynı baraj için yapılan toplu kamulaştırma bedellerinin tümünün ödenebile
ceği gerçeğini de vurgulamak herhalde yeterli olacaktır. 

özellikle, 1980 sonrası uygulamalarda "devleti koruma" sloganının hâkim olduğu görül
müş; devletin millet için var olduğu; adil ve koruyucu olması gerektiği fikri ise, bir tarafa itilip 
bırakılmıştır. Hakkını mahkemelerde aramaya mecbur edilen yüzbinlerce vatandaşımız ise, hem 
gereksiz masraflara girmiş ve hem de zaten sıkışık olan adlî mekanizmaları (Yargıtay kademesi 
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dahil: Yargıtayın kamulaştırma davalarına bakan S inci Hukuk Dairesinde 1989 yılı itibariyle 
40 binden fazla dosya sıra beklemekteydi.) felce uğratmıştır. Adaletin geç tecellisi en adaletsiz 
karardır özdeyişine hak verdirecek sonuçlar alınmıştır. Yüksek enflasyon olgusu da, zaten dü
şük olan kamulaştırma bedellerinin erimesine neden olmuş; çiftçilerimiz ayrı bir sıkıntı ve hak
sızlığın ortasına itilmişlerdir. 

Bu insanlarımızın pek çoğu, % 80'inden fazlası zoraki göçe tabi tutulmuştur. Göçe tabi 
barajzedelerin gittikleri yerlere uyum sağlayamayıp çaresiz kalıp, geri dönenleri ise işsizler or
dusuna katılıp pek çok sosyal, ekonomik ve adlî bunalımlara sebebiyet vermektedirler. 

Baraj kamulaştırmalarındaki bu menfî gelişmeler, son yıllarda barajların finansmanına 
katılan başta Dünya Bankası olmak üzere, milletletarası finans kuruluşlarının da dikkatini çek
miş; Dünya Bankası DSİ'yi yaptığı kamulaştırmalarda insan hakları kriterlerine uyması için 
defalarca ikaz etmiştir. Halen kredi istenen yeni projelerde ise, Dünya Bankası, öncelikle ka
mulaştırma ve iskân programının bu kriterlere uygun olarak hazırlanmasını kredinin ön şartı 
olarak DSt'den istemektedir. Kendi insanımızın haklarının korunmasını uluslararası kuruluş
lara bırakacak kadar yanlış uygulamalara neden olunması ayn bir üzüntü kaynağıdır. 

Yukarıda ana hatları ile özetlemeye çalıştığımız nedenlerle ve gerek haksızlığa uğrayan mülk 
sahiplerinde ve gerekse Türk kamuoyunda beliren "Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplu ka
mulaştırmalara karşı duyarsız olduğu" şeklindeki menfî izlenimleri bertaraf etmek bakımın
dan ve yeni Kamulaştırma Kanun Tasan sının hazırlanmasında da daha objektif kıstasların tes
pitine faydalı olacağı görüşünden hareketle; Anayasanın 98 inci maddesi ve TBMM içtüzüğü
nün 102 nci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ali Eser 
(Samsun) ve arkadaşları 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sıra
sıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göste
receği diğer bir imza sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süresi, Hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, imza sahibi için 10 dakikadır. 
tik söz, Hükümet adına, Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Cengiz Altınkaya'da. 
Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; söz konusu Meclis araştırması önergesi ile ilgili görüşlerimi arz etmek 
üzere huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Anayasamızın 46 ncı maddesi, kamulaştırma konusunda gerçekten geniş açıklamalara yer 
vermiştir. Bu maddede, aynen : 

"Devlet ve kamu tüzelkişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılıklarını peşin öde
mek şartıyla özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla 
gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya 
yetkilidir. 

Kamulaştırma bedelinin hesaplanma tarz ve usulleri kanunla belirlenir. Kanun kamulaş
tırma bedelinin tespitinde vergi beyanını, kamulaştırma tarihindeki resmî makamlarca yapıl-
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mış kıymet takdirlerini, taşınmaz malların birim fiyatlarını ve yapı maliyet hesaplarını ve diğer 
objektif ölçüleri dikkate alır. Bu bedel ile vergi beyanındaki kıymet arasındaki farkın nasıl ver
gilendirileceği kanunla gösterilir. 

Kamulaştırma bedeli, nakden ve peşin olarak ödenir. Ancak tarım reformunun uygulan
ması, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanla
rın yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprakların bedelleri
nin ödenme şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hallerde, tak-
sitlendirme süresi beş yılı aşamaz; bu takdirde taksitler eşit olarak ödenir ve peşin ödenmeyen 
kısım devlet borçları için öngörülen en yüksek faiz haddine bağlanır. 

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanların 
bedeli, her halde peşin ödenir" denilmektedir. 

Söz konusu kamulaştırmalardan dolayı yerleşim alanlarından ayrılan veya sorunlarına çö
züm arayan vatandaşlarımızın istimlaki yapan kuruluşlarla ilişkileri, 8 Kasım 1983 tarihinde 
yayımlanan 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunuyla düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Bakanlığımız, ülkemizin altyapısının geliştirilmesine ilişkin önemli görevlerini yerine geti
rirken başta baraj, hidrdoelektrik santralı, otoyol gibi, sulama, enerji, ulaştırma alanındaki 
altyapı yatırımlarını önemli oranda gerçekleştirmiş ve hizmetlerimize devamla, altyapı yeter
sizliklerinin giderilmesine çalışmaktadır. 

Ekonomimizin döviz kazandırıcı potansiyelini harekete geçirecek ve ekonomimizi dünya 
ekonomisine açacak olan bu gibi büyük yatırım projelerimiz, makul ölçülerde sağlanan dış 
kredilerle de gerçekleştirilmektedir. 

1991 malî yılında katma bütçeli kuruluşlarımız olan Karayolları Genel Müdürlüğümüze 
2 trilyon 757 milyar lira, Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğümüze ise, 4 trilyon 389 milyar lira 
bütçe ödeneği ayrılmış olup, bunların toplam olarak, 7 trilyon 146 milyar liralık payı, 1991 
yılı katma bütçeli idarelerin tümüne ayrılan 16 trilyon liraya oranla yüzde 43'tür. 

Yapmakta olduğumuz hizmetler nedeniyle, ülkemizde en fazla kamulaştırma yapan kuru
luşlar arasında Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğümüzle, Karayolları Genel Müdürlüğümüz en 
başta yer almaktadır, özellikle Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğümüzün, en geniş çapta kamu
laştırma yapan bir kuruluş olması, sürekli olarak kamuoyunun değerlendirmeleriyle karşı kar
şıya bulunmasına sebep olmakta, yatırımlarımızın niteliğinden kaynaklanan kamulaştırma fa
aliyetlerimizin yürütülmesinde dikkat ve titizlikle davranılarak, çalışmalarımızda adalet ve sü
rat ilkelerine hassasiyetle uyulmaktadır. 

önergede belirtilen Karakaya, Altınkaya, Kapulukaya ve benzeri büyük barajlarda yapı
lan kamulaştırmalar, Kamulaştırma Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Bilindiği 
üzere, kamulaştırma bedelleri, söz konusu kanunun 2 nci maddesine göre tespit edilmekte olup, 
değer tespitlerini yapan takdiri kıymet komisyonlarının kuruluşlarımızla hukukî ya da organik 
hiçbir bağı bulunmamaktadır. 

Takdirilcıymet komisyonlarını belirlediği değerler, kamulaştırılan idare tarafından millî ban
kalardan birine yatırılmakta ve mülk sahiplerine kamulaştırma tebligatı gönderilmektedir. Bu 
tebligattan itibaren, mülk sahiplerince bir ay içerisinde açılan tezyidibedel davalarında ise, ba
ğımsız mahkemelerimizin seçmiş olduğu bilirkişi heyetlerinin tespitleri sonucu düzenlenen ra
porlar mahkeme kararlarına mesnet olmaktadır. 
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Bütün bu aşamalarda, idarenin, uyuşmazlığa taraf olması dışında bedeli tespit etmek gibi 
bir yetkisi ve fonksiyonu bulunmamaktadır. Dolayısıyla da, mevcut kanun çerçevesinde huku
ka uygun olarak yapılan kamulaştırmalardan dolayı yasal olmayan herhangi bir idare tasarru
fuyla vatandaşlarımızın mağdur edilmeleri söz konusu değildir. 

Dünya Bankasının, Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğünü insan hakları kriterlerine uyması 
için defalarca ikaz ettiği hususu da, elbette ki, varit değildir. Banka, eskiden beri, kredi verir
ken, çevresel etki değerlendirmesi ve yeniden iskân konularında rapor istememektedir. Dünya 
Bankasının Devlet Su fşleri Genel Müdürlüğüne yazdığı yazılar bu doğrultudadır. 

Kamulaştırma alanlarından ayrılmak zorunda kalan ailelerin iskânına ise 2510 sayılı tskân 
Kanunu, 1306 sayılı tskân Kanununa Ek Kanun ve 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabu
lüne Dair Kanun hükümlerine göre, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Ge
nel Müdürlüğü yetkili bulunmaktadır. Anılan kuruluşa, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ta
rafından iskân konusunda gerekli bilgi ve doküman aktarımı yapılmakta ve temin edilmiş olan 
koordinasyon içerisinde sürekli izleme faaliyetinde bulunmakta, gerektiğinde alternatif iskân 
alanları ve diğer imkânlar yönünden öneriler götürülmektedir. 

Yukarıda sözü edilen kanunlar uyarınca Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğünün Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğüne müracaatı üzerine, anılan kuruluşun mahallî teşkilatınca kamu
laştırma uygulanan sahada iskân etütleri yapılmakta, devlet eliyle iskân talep ederek hak sahi
bi kılınan ailelerin kamulaştırma bedelleri özel tskân Fonuna aktarılarak iskâna tabi tutulmakta 
ve bu ailelerin sağlık, eğitim, kültürel, sosyal, ekonomik açıdan rehabilitasyonları için bütün 
tedbirler alınmaktadır. 

Devlet eliyle iskân talep etmeyen aileler, kamulaştırma bedellerini alarak, kendi imkânla
rıyla, başka yerlere yerleşmektedirler. Genelde, bu aileler, yüksek kamulaştırma bedeli alan ta
şınmaz sahiplerinden müteşekkildir. Bu ailelerin, iskân konusunda erken safhada karar vere
bilmeleri, hangi taşınmazların barajgöl alanlarından etkileneceğini tam olarak bilmelerine bağ
lıdır. Bu hususta, Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğümüz gerekli hassasiyeti göstermekte, ka
mulaştırma kotunun arazide ve kadastro paftaları üzerinde belirlenmesi çalışmalarına da ön
celik verilmektedir. 

Ayrıca, devlet eliyle iskân çalışmalarının daha geniş kapsamlı hale getirilmesi konusunda, 
gerekli araştırma ve inceleme faaliyetleri sürdürülmektedir. 

Ülkemiz kalkınmasında önemli rolü olduğuna inandığımız büyük yatırım projelerimizin 
yapımı nedeniyle gerçekleştirilen kamulaştırmalardan etkilenen vatandaşlarımızın, gerek yer
leşim bakımından ve gerekse maddî açıdan mağduriyetlerinin önlenebilmesi için elden gelen 
bütün gayreti göstermekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, esasen kamulaştırmaya uğrayan herhangi bir kişi
nin, ne kadar malının hakkını alsa, malının hakkından fazlasını da alsa, en azından -benim 
kendi tabirimle- bir kaybı olmakta, en azından komşusunu kaybetmektedir. Dolayısıyla, mut
laka para ile tazmin edilemeyecek olan bir sosyete ilişkisi, bir cemiyet ilişkisi zedelenmektedir; 
ancak, karşılığında bir millî proje, bir millî menfaat söz konusu olduğu için, bu moral kaybı 
telafi etmek üzere, tabiî ki, malının gerçek değerini tespit ederek ödemekteyiz. 
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Şimdi, Anayasamızın 46 ncı maddesinde, bakınız, "takdir edilen bedel ile -veya bu bedel, 
tezyidibedel de olabilir- vergi beyanındaki kıymet arasındaki farkın nasıl vergilendirileceği ka
nunla gösterilir" denmektedir. Şimdi, Anayasanın uygulamasından bu yana kamulaştırma dü
zenlenmiş; ancak, devletin kollandığını iddia eden önergedekinin aksine, hükümetlerimiz 
1983'den bu yana, hatta Anayasanın kabulünden sonraki hükümetler de, vatandaşımızın tak
dir komisyonlarının takdir ettiği bedeli tahsil ettikleri esnada, vergi kıymetiyle arasındaki far
kın vergilendirilmesi konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Komisyonların ve mah
kemelerin takdir ettiği bedel ile vatandaşın vergi beyanı arasındaki farkın vergilendirilmesi Ana
yasa tarafından emredilmiş olmasına rağmen, bugüne kadar, hükümetler, değil devleti kolla
mak, bunun tam aksine bu konuda en ufak bir vergi düzenlemesi dahi yapmamışlardır. Hal 
böyle olunca da, tabiî ki, bu konuda menfaat elde edeceğini bilen birçok kişi, meslek disiplini
ne de aykırı davranışlar içine girerek, gerçekten devleti zor durumlara sokmuşlardır. Türkiye'
de bu konuda, maalesef bazı meslek gruplarının faaliyetleri kendi disiplin yönetmelikleri dı
şında da sürüp gitmektedir. Avukatlık Kanununun 67 nci maddesine göre, kendi bölgesi dışın
da sürekli dava almaması gereken birçok avukat, çeşitli istimlak bölgelerinde, hem de zaman 
zaman bir önceki istimlak bölgesindeki davalarını yeni bölgelerde referans göstererek işler al
maktadır. Bu konuda da, bu istimlak konusuyla ilgili genel müdürlüklerimizin tespitleri ol
muştur ve Barolar Birliğine böylesine meslek disiplinine aykırı faaliyette bulunmakta olan ki
şiler bildirilmişlerdir. İnşallah, barolar, bu konuda meslek yasasına aykırı faaliyette bulunan 
kişileri disiplin kurullarında cezalandırmaları halinde bu konuda devleti büyük çapta zarara 
sokan uygulamalara bir çözüm bulunabilmiş olacaktır. 

Kamulaştırma yapılacak olan bölgede, öncelikle anket yapılmakta, devlet iskânı isteyen 
vatandaşlarımızın iskânları, biraz önce bahsettiğim şekilde, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğümüzce temin edilmekte ve geri kalan vatandaşlarımızın istimlâk bedelleri, takdir edilen be
deller o araziye el koymadan önce peşin olarak ödenmektedir. Parası ödenmeden hiç kimsenin 
malına el konulmamakta, su veya baraj gölü bu seviyeye çıkarılmamaktadır. Dolayısıyla, bu 
konularda vatandaşımızın mağduriyeti söz konusu değildir; aksine, meslek yasalarına aykırı 
davranışlar sebebiyle devleti zarara soktukları vaki olduğu için, bu konuda, mağdur olan bir 
yerde, kuruluşlarımız olmakta, devlet olmaktadır. 

Ben, önergenin genel olarak vatandaşımızın mağduriyetinin önlenmesi taleplerine katıl
madığımızı, hükümetlerimizin bu konuda vatandaşımızın mağdur olmaması için büyük has
sasiyet göstermekte olduğunu ve her yapılan işlemin Anayasaya ve kanunlara uygun olarak ya
pılmakta olduğunu, takdir edilen bedellerle de yatırıma kuruluşlarımızın uzaktan yakından 
ilişkisi olmadığını, o bölgelerdeki komisyonların, yeminli kişilerin takdir ettikleri bedellerin 
ödenmekte olduğunu, dolayısıyla, herhangi bir mağduriyetin söz konusu olmadığını tekrar ifade 
ediyorum. 

Bu konulardaki çalışmalarımız ve uygulamalarımız hakkında bize açıklama fırsatı veril
diği için, önerge sahiplerine teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gruplar adına ilk söz, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Ali Eser'in. 
Buyurun Sayın Eser. (DYP sıralarından alkışlar) 

— 460 — 



T.B.M.M. B : 41 4 . 12 . 1990 O : 1 

DYP GRUBU ADINA ALİ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mart 
1990 da verdiğimiz bu önerge üzerinde Grubumun görüşlerini ifade etmeden önce, hepinizi, 
saygı ve sevgi ile selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, eğer, tabiî mevcut milletvekilleri, kürsüden okunan araştırma öner
gemizi dikkatlice dinledilerse, sorunun ne olduğunu, esas ana hattını herhalde çıkarmışlardır. 
Kaldı ki, bu konu, 1987'de bu Parlamentoya geldikten sonra, zaman zaman benim ve arkadaş
larımın dile getirdiği ve o yörelerde, içinde yaşadığımız köylerde, ziyaretlerine gittiğimiz köy
lerde büyük şikâyet ve perişanlık neticesi dile getirdiğimiz konulardır. 

Şimdi, önergeyi tekrarlamak istemiyorum, başka görüşler ifade etmeye çalışacağım; an
cak, Sayın Bakana bazı hususlarda katılmadığımı öncelikle belirtmek istiyorum. Sayın Bakan, 
tezini, meseleyi, bana göre, Anayasaya uygunluk veya İstimlâk Kanununa uygunluk ile ödeme
lerin şekli şemaili gibi konularda yoğunlaştırdı. Gayet tabiî, Anayasaya uygun olarak kamulaş
tırma yapılıyor; Anayasayı her zaman çiğneyecek değiliz. Ancak» işin öbür veçhesini görmez
den gelmek de mümkün değil, özellikle bu bölgelerden seçilmiş bulunan sayın milletvekilleri
nin takdirine bırakmak istiyorum; Altınkaya bizim bölgemiz; Karakaya'yı da Elâzığ, Malatya 
ve Diyarbakır yöresi milletvekilleri gayet iyi biliyorlar; dosya dosya röportajlar vardır, fotoğ
raflar vardır, edebiyat dergilerine geçmiş hikâyeler vardır. 

Şimdi, ben şunu da iddia ediyorum, kendi belgelerinden söylüyorum, eğer mahkemelerin 
aylarca istedikleri belgeleri gönderselerdi, üniversitelerimizde hazırlanan bedel takdirlerini ödemiş 
olsalardı, ne bu kadar eziyete ne bu kadar davaya, ne de binlerce kişinin mahkeme kapılarında 
sürünmesine gerek kalırdı. 

Şunu söylemek istiyorum : Mesela, Altınkaya tatbikatında ilk takdir metrekaresi 850 lira 
olarak belirtilmiş, gayet tabiî vatandaş bunu kabul etmiyor. Çünkü, oradan alacağı bu bedelle 
ne herhangi bir yerde bir ev sahibi, ne ahır sahibi ne tarla, ne de arazi sahibi olması mümkün 
değil. İtiraz neticesi mahkemece kurulan ikinci bilirkişi, heyeti 1 100 - 1 200 lira civarında bir 
değer takdir ediyor ve bunun paralelinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de Ege Üniversite
si Ziraat Fakültesine bir araştırma yaptırıyor. Bu araştırmanın neticesini mahkeme istiyor; fa
kat, nedense, çeşitli sebeplerle bu bilgi iletilmiyor. Ancak, bizim öğrendiğimiz kadarıyla bu 
bedel o yılda 3 200 lira civarına kadar çıkmıştır. Demek ki, idarenin takdiri veyahut idare yo
luyla yapılan takdir 800 lira civarında, gerçek, objektif yapılan takdir ise 3 200 lira civarında
dır. Yani, arada 4 misli bir fark vardır. Vatandaş, elbette ki, hakkını aramak için mahkemelere 
gidecektir ve bana göre, mahkemeye gidişe, yine kurumların anlayışsızlığı sebep olmaktadır. 

Sayın Bakanın bahsettiği 2942 sayılı İstimlâk Kanununun bir maddesi vardır ki, 
-zannediyorum 8 inci madde olacak- bu maddeye göre mal sahibiyle bir pazarlık mümkündür 
ve bu şekilde yapılacak olan kamulaştırmalarda -orada bir taahhüt maddesi var- vatandaşımız 
dava hakkını dahi kullanmamayı kabul ediyor. Müsaadenizle, Kamulaştırma Kanununun 8 in
ci maddesini okumak istiyorum : "Kamulaştırmayı yapacak idare, kamulaştırma kararının alın
masından sona, kamulaştırma işleminin her safhasında, kendi ihale komisyonu, yoksa bu amaçla 
kuracağı komisyon marifetiyle tespit ettireceği bedel üzerinden mal sahibiyle anlaşarak taşın
maz malı, kaynağı veya bunlar üzerindeki irtifak haklarını satın alabilir. 

Bu suretle satın alınan taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkı sahibinden kamulaştırma 
yoluyla alınmış sayılır. Ancak, kamulaştırmaya ve bedeline itiraz davaları açılamaz." 
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Şimdi, şayet, Sayın Bakanın dediği gibi, vatandaşın hakkı hukuku iyi niyet kaideleri çer
çevesinde korunmak istenseydi, ben yine iddia ediyorum ki, yöremizde yaşayan binlerce aile 
perişan edilmezdi ve aldıkları bedellerin aşağı yukarı yüzde 40'ına yakınını da, Sayın Bakanın 
şikâyet ettiği bu avukatlar grupları, şirketleri, -diğer avukatlık yapan arkadaşlar, meslekdaşlar 
varsa özür diliyorum, kusura bakmasınlar- vatandaşın bu aczinden, çaresizliğinden bilistifade 
onlar da haksız bir sürü kazanca sahip olmuşlardır. 

Elimde, orada çekilmiş fotoğraflar var. Belki oradan görmeniz mümkün değil; ama şura
da, ilçeye 6 kilometre uzaklıkta asfalt üzerinde iki tane bina var; beheri 1 000 metrekare bahçe 
veya arazi içine kurulmuş. Okuyorum : Solda, Mustafa Bozkurt'un evi, kıymet takdiri 2 mil
yon 500 bin lira. Sağda, Sündüz Bozkurt evi, kıymet takdiri 3 milyon lira. Tebligat ve ödemeler 
Ekim 1987'de. Henüz davaları bitmemiş -1990 itibariyle- ne zaman bittiğini veya bitmediğini 
bilmiyorum. Bura mümasil bir sürü örnek var. Buradaki vatandaş ister istemez hakkını arama 
mecburiyetinde bırakılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, işin bir adaletsiz tarafına da dokunmak istiyorum, o da, mahkeme 
kararlarına rağmen, her şeye rağmen, ödemelerin iki üç yılı aşkın bir şekilde geciktirilmesi. 
Bunların sebeplerini bilemiyoruz; ancak, şu kadar basit bir misali vermek istiyorum : Mahke
melerde karar almış, Danıştaya vesaireye gitmesine rağmen, bozulmuş kararların harçlarını öde
memek suretiyle, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, bu kararların tebliğine bilvesile engel ol
makta, ilamı alınamayan kararların da gayet tabiî ödemesi yapılamamaktadır. Burada hukuk 
düzeni içine girmek istemiyorum, zaten girmem de mümkün değil, yalnız çok basit olarak an
latmak istediğim şu ki, bu harç ödemesinin dahi bir davaya neden olduğu, avukatların bunlar 
üzerinde de dosya açtığı ve haciz kararları çıkarttıkları, icra memurluğu vasıtasıyla da Devlet 
Su tşlerine müracaat ettikleri; ancak, yine bir kanun gereği, devlet malının haczedilememesi 
gibi bir korunmadan istifade Devlet Su işlerinin çeşitli bölge müdürlükleri keyfî olarak bazı 
dosyaların harçlarını yatırmakta, bazılarını ise yaurmamaktadır; bu şekilde de, vatandaşın, eşitlik 
ve sıralama usulleri bozulmaktadır. 

Bunun dışında, -elimdeki bilgilerle iddia ediyorum ki- her şeye rağmen, ödemelerde yine 
sıra bozuklukları, yani dosyaların Yargıtaydan çıkış sırasına uyulmadan ödemeler yapıldığı da 
varittir; bunları, istendiğinde, elimizdeki belgelerle beraber her zaman göstermemiz mümkündür. 

Değerli milletvekilleri, işin, tabiî, bir insanî boyutu vardır. Sayın Bakan, bunu bir sosyete 
bağlılığı, gayet tabiî bir komşuluk, bir yerine yurduna bağlılık şekliyle, parayla ölçülemeyecek 
bir duygu olarak belirttiler; kendilerine teşekkür ediyorum, aynı iddiaları biz de burada ser-
detmiştik; ancak, konu, gerçekten bir sosyal yara haline gelmiştir. Meseleyi birkaç kez bu kür
süden ifade etmeye çalıştık. Bugün, ben, kendi ilçem olan Vezirköprü, komşu ilçemiz Dura
ğan'daki bu feci durumu görmekten dolayı duyduğum üzüntüden inanın duramıyorum, çoluk 
çocuk sokaklarda. Yüzlerce boyacı, sabah ezanı vakti, güneşin doğuş saatlerinde sokaklara dö
külüp simit satan, geçimini sağlamaya çalışan çocuklar, işte bu baraj sahalarındaki haksız öde
melerden, geç ödemelerden, alçak bedel ödemelerinden mutazarrır olmuşlardır. Aldıkları pa
ralarla -belki de- sadece göç masraflarını karşılayabilmişlerdir. Bunlar, daha önceden tüccar
dan veyahut diğer tefecilerden aldıkları borçları dahi ödeyememiş vatandaşların çocuklarıdır. 

Buna paralel olarak, bu bölgelerde, mesela Malatya'da -bizatihi Malatya milletvekili ar
kadaşlarımız bunu tasdik edeceklerdir, şu anda burada bulunan varsa- suçlar süratli bir şekil
de artmaktadır; gasp olayları, hırsızlıklar ve çeşitli ahlaksızlıklar... 
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Şimdi, işin diğer yönüne gelmek istiyorum : Bu projelerde kredi sağlayan kuruluşlar, uy
gulamalardaki bu hatalı davranışlardan dolayı, kendilerine gelen şikâyetleri değerlendirmişler 
ve muhtelif mercilere, özellikle insan haklarını korumak bakımından ikazlarda bulunmuşlar
dır. Bizim asıl üzüldüğümüz nokta şudur : Her zaman titizlikle korumaya çalıştığımız millî 
itibarımız, gururumuz bu şekilde zedelenmektedir. Buna neden olanları daha dikkatli olmaya 
çağırıyoruz. Bizdeki uygulamaların -bu müesseselerden gelen raporlara istinaden söylüyorum-
Hindistan'da yapılmış baraj istimlaklerinden alınan neticelere nispetle insanları bu şekilde za
rara sokması bakımından daha da kötü olduğunun ifade edilidiği mektuplar vardır. 

Değerli milletvekilleri, önergemizin ana çatısı, özellikle baraj kamulaştırmalarından za
rar görenlerle ilgili olmakla beraber, bu önergeyi verdiğimizi haber alan bazı vatandaşlarımız 
karayollarının da buna benzer haksız uygulamalar yaptığını bize muhtelif mektuplarıyla ve bel
geleriyle bildirdiler. Bir örnek teşkil etmesi bakımından, bu mektuplardan bir tanesiyle, olayın 
yerini ve yapılan uygulamayı kısaca anlatmak istiyorum. Zannederim sonuçta yetkililer bu ko
nuda bir tashihat yapılabilecekse yaparlar diye düşünüyorum. 

Etimesgut'ta iki tane sokak ve etrafındaki meskûn sahalar, mücavir alanda çok daha mü
sait yerler varken, bu şekilde bir kamulaştırmaya tabi tutulmuş ve oralarda da -ki, yanımda 
fotoğrafları var, mektup sahipleri göndermiş- iki katlı evlere 11 milyon lira gibi değerler takdir 
edilmiş ve halk büyük bir sıkıntı içinde, bizlerden yardım bekliyor. 
Mektuplarında, bakınız, şöyle diyorlar : "Bizler, Parlamentoyu Türk Milletinin haklarının sa
vunulduğu, demokrasi ve hürriyetlerin yeşerip geliştiği en iyi zemin olarak görüyoruz. Millete 
yapılan zulme ancak oradan değinilebileceğini bildiğimiz için, bu hususları yazıp gönderiyo
ruz. Halkın ıstıraplarına karşı duyarlı olduğunuz için yeniden teşekkür eder, en derin saygıları
mızı sunarız, bilhassa bu tür mağduriyetlerin de bir an önce halledilmesi temennisiyle, millet 
hizmetinde başarılar temenni ederiz" demişler, 40'ı aşkın sakin. 

Değerli milletvekilleri, biz gerçekten -başında da söylediğim gibi- bu konuyu fiilen içinde 
yaşayarak buraya getirdik. Sıkıntı fazladır, şikâyet fazladır ve özellikle Karakaya istimlak öde
melerinde Devlet Su İşleri 9 uncu Bölge yetkililerinin çok tutarsız uygulamalar yaptığı iddiala
rı vardır. Bunların da Sayın Bakanlık tarafından incelenip, sorumlularının bulunup, gerçek haklı 
olanlara haklarının teslim edilmesini, burada, onlar namına dile getirmek istiyorum. 

Eğer, sayın milletvekilleri bu önergemize katılıp, meselenin biraz daha detaylı olarak araş
tırılmasına imkân verirlerse, kendilerini tatmin edecek daha başka bilgileri de sunmaktan an
cak sevinç duyarız. Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi, millî gururumuz olan bu eserlerin mey
dana gelmesinde katkıları olan ve buralarda yaşarken yerlerinden yurtlarından olan btf vatan
daşlarımızın, aynı gururu, eziklik duymadan taşıyabilmelerini sağlamak bakımından, gerçek
ten daha fazla mağduriyetlerine meydan vermeden, hiç olmazsa mahkemelerde karara bağlan
mış ödemelerinin bir an önce yapılmasında, Sayın Bakanlığın daha titiz davranmasını arz edi
yor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eser. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti grubu adına, Sayın İbrahim Tez; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

baraj projeleri nedeniyle gerçekleştirilen toplu kamulaştırmaların neden olduğu sorunları tes
pit etmek amacıyla verilen Meclis araştırması önergesiyle ilgili olarak söz almış bulunuyorum. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu ve şahsım adına Yüce Meclisi en derin saygılarımla selam
lıyorum. 
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iktidarın, büyük ölçekli kamulaştırmalarla ilgili politikasının ele alınıp incelenmesi, so
runlarının saptanması zorunlu hale gelmiştir, özellikle, Dünya Bankasının Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünü uyarmasına yol açan konuların ayrıntılı bir biçimde incelenmesi ve gerekli ön
lemlerin alınması büyük önem taşıyor. 

Son nüfus sayımı sonuçlarına göre, güneydoğuda çok ilginç bir nüfus hareketinin yaşan
dığı açıktır. Ülkemizde, kent nüfusunun artış oranı, Türkiye ortalaması olarak binde 35,1'dir. 
Oysa bu oran güneydoğuda ortalama binde 80'e yükselmiştir. Güneydoğuda görülen bu olağa
nüstü kentleşmenin, kentlerde yatırımların ve üretimin artışına bağımlı olduğu öne sürülemez. 
Bu olgunun tüm boyutlarıyla incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması en başta gelen görev
ler arasında sayılmalıdır. 

Kamulaştırmada sorun yalnızca ödeme miktarı ve süresi değildir; sorunun asıl önemi 
"insan" öğesidir. Arazisini terk edenlerin durumu ile ilgili olarak somut önlemlerin alınması 
ve bu önlemlerin süreklilik kazanması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, iskân olgusu
nun, insan boyutunun, tüm ekonomik, toplumsal ve siyasal yönleriyle irdelenmesi ve sağlıklı 
çözümlerin üretilmesi gerekmektedir. 

İktidarın ekonomik gelişme anlayışı, kalkınma planı kavramını bir yana bırakmaya daya
lıdır. Ancak, büyük baraj yapımlarıyla ilgili gelişmelerin tüm ekonomik ve toplumsal yönleriy
le bir programa bağlanması gerektiği de çok açıktır. En azından, baraj yapımları sonucunda 
doğacak, yeni yerleşim ve üretim süreçlerinin programa bağlanması için gerekli önlemler alın
malıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri kamulaştırma özellikle toplu baraj projesi kamulaştır
maları, uluslararası planda önemli bir insan hakları konusu olarak kabul edilmektedir. Dün
yadaki insan hakları kuruluşları, dünyadaki toplu baraj kamulaştırmalarını izlemektedir. 

Kamulaştırma, mülkiyet haklarını ağır biçimde etkileyecek istisnai bir kamu yetkisidir. 
Mülkiyet, demokratik, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde temel haklardandır. Ülkemizde, son 
dört yılda, yüzbinden fazla insanımız, toplu baraj kamulaştırılmalarından dolayı büyük ölçü
de etkilenmiştir. Çalışma alanlarından, sosyal çevre ve koşullarından, alıştıkları yaşam koşul
larından zorla koparılmıştır. Buna karşın, kamulaştırmadaki ödemeler ise, son on yılda, baraj 
maliyetinin yüzde 5'ine düşmüştür. Altınkaya Barajı kamulaştırmasında 3 700 aile, yani 17 bin 
nüfus etkilenmiştir, ödenen tüm kamulaştırma bedeli ise 22 milyardır. Baraj yılda 20 milyar 
Türk Liralık elektrik üretmektedir. Aile başına ödenen miktar ise 6 milyondur. Bu da gecikme 
ile ödenmiştir. Kamulaştırmada haksızlıkların giderilmesi için davalar açmak zorunda kalan 
insanlarımızın davacıları ise, 4 yıl sürmektedir. Yüksek enflasyon ise insanlarımızı daha da pe
rişan etmektedir. Üç dört yıl süren davaların sonucunda ise, hükmedilen bedelleri, Devlet Su 
İşleri ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Anayasanın 138 inci maddesini açıkça, ihlal eder biçim
de, uzun süre ödememektedir. 

Sayın Bakandan, burada, kesinleşen ve kamulaştırmayla ödenmeyen miktarların açıklan
ması talebinde bulunuyorum. 

Değerli üyeler, kamulaştırma işlemleri insanlarımızı felakete sürüklemektedir. Kamulaş
tırma uygulamaları, insanlarımızı, olduklarından daha yoksul bırakmakta, onları gelecek ve 
yarın endişesine düşürmektedir. İnsanlarımız, işsizliğe, üretimsizliğe mahkûm edilmekte, tari
hî ve kültürel değerlerinden koparılmaktadırlar. 
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Kamulaştırma, yalnız iç hukukumuzu ilgilendiren bir konu değildir. Ülkemiz, kamulaştır
mada, tnsan Haklan Evrensel Beyannamesinin ve Avrupa Topluluğu hukukunun bu alanda 
kişilere tanıdığı temel hak ve özgürlükleri ölçü olarak gözetmek durumundadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ülkelerin gelişmesinde en az fabrikalar kadar önemi 
olan baraj yapımları, iktidarlara mal edilmeden kıvanç duyacağımız gelişmelerdir, insanların 
yararlan için üretilen politikalann, gerçekleştirilen yatınmlann zamanla, insanlann aleyhine 
gelişmesini endişe ile izlemekteyiz. İnsanlarımızın mağduriyetine neden olan olayları tartışma
ya açmak ve irdelemek bizim görevimizdir. 

İktidar, insanlarımıza elektrik sağlamakla görevli olduğu kadar, o elektriğin sağlandığı 
barajın yıkıma uğrattığı insanlann maddî ve manevi kaybını da tazmin etmek mecburiyetindedir. 

Mülkiyetin kutsallığına inandığını söyleyen İktidar sular altında bıraktığı evleri, tarlalan 
ve köyleri maddî olarak karşılamak zorunda olduğu gibi, oradaki insanlarımızın, yeni bir iş, 
yeni bir yerleşim ve yeni bir çevre kurmak için gireceği sıkıntının da giderilmesini sağlamalıdır. 

Baraj yapımında, su altında kalacak yerleşim yerlerindeki insanlarımızı, bir proje dahi
linde başka yerlere sağlıklı bir şekilde yerleştirilmeli ve ancak bundan sonra o bölgeye suyun 
gelmesi sağlanmalıdır. Bu yapılmadığı, insanlara gerçek değerinin altında kamulaştırma bede
li ödeyerek, onların, bölüm pörçük, ayrı yerlere dağıtılması durumunda insanlanmıza hizmet 
değil, eziyet etmiş oluruz. 

Ne yapılabilir?... Pek çok konuda olduğu gibi, burada da, demokratik sosyal bir devlete 
yakışan çözüm, tarafların ve tarafsız gözlemcilerin bir araya gelerek oluşturacaktan bir komis
yon kurarak, baraj yapımı nedeniyle arazileri kamulaştırılan yöre insanının da, bu kamulaştır
ma sürecinde kararı etkileyebilecek bir şekilde bu karara katılmaları sağlanmalıdır. Bu komis
yonda, devletin ilgili kurum temsilcileriyle birlikte, yöre halkının seçilmiş muhtarı ya da bele
diye başkanı, ihtiyar heyeti ya da belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, yani yöre hal
kının seçmiş olduğu temsilciler, yukarıda sözü edilen kamulaştırma projesini ana hatlarıyla 
belirleyebilirler. 

İnsanlarımızın nereye göç edeceği, kamulaştırma bedellerinin gerçek değerleri, yöre hal
kının yeni yerleşeceği yerde hangi konutta oturacağı, bunlann kesinlikle zamanında hazır ol
maları, insanların yeni işlerinin nasıl sağlanacağı, çevresiyle ilişkilerinin sağlıklı gelişmesi için 
nelerin yapılabileceği, çocuklarının eğitimlerinin aksamadan devam edebilmesi için ne tür ön
lemlerin alınacağı gibi önemli konular bu komisyonda ele alınmalıdır. 

Yöre insanımızın, Ülke genelinin çıkarları için yapılacak bir baraja, yerlerinden yurtların
dan ayrılarak gösterecekleri özveriyi, onlar için çekilmez bir çileye dönüştürmemek için bu ko
misyonları kurmamız ve kamulaştırma başlamadan önce bu projeleri hazırlamamız gerekmek
tedir ki, insanlarımız gönül rahatlığıyla bu özveriyi gerçekleştirsinler. 

Bu durumlarda bölge içi şehirleşmeye gidilmelidir; bölge içi iskân olanakları yaratılmalı
dır; bölge içinde kalkınma olanakları yaratılmalıdır; bölgede kalkınmak için itici güç olarak 
bu insanlarımız kullanılmalıdır. 

Hazine arazilerinde toplu konut uygulamaları başlatılmalıdır. Üretim fonksiyonlarından 
uzaklaştırdığımız ve yabancılaştırdığımız insanlarımızı tekrar üretim alanına sokma olanakları 
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aranmalıdır. İnsanlarımızı, birlikte yaşama olanağını, insanca yaşama olanağını ellerine geçir
melidirler. Ülke kalkınmasının yükünü birkaç köy halkımıza yükleyemeyiz. Bu nedenden do
layı, iyi koşullar sağlamalıyız, ödemeler hızlı yapılmalıdır. Bedel artırımı davaları hızla sonuç
lanmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, aşağıdaki sorularıma Yüce Mecliste, sayın milletvekil
leri huzurunda Sayın Bakandan yanıt istiyorum. 

1. Dünya Bankası, Devlet Su işlerine kamulaştırma konusunda insan hakları kriterleri
ne uyduğuna dair bir uyarıda bulunmuş mudur? 

2. Dünya Bankası, ülkemiz için, Dünya finans kuruluşlarına bir uyarıda bulunmuş mudur? 
3. Uluslararası kredi kuruluşları, yeni projeler için kredi talebinde bulunan ülkemizden, 

kamulaştırma ve iskân programlarının insan haklarına uygun olarak hazırlanmasını istemiş 
midir? 

4. 1970 yılından günümüze, Devlet Su İşlerinin baraj kamulaştırmalarında -yargıca öden
mesi, karar verilen bedel dahil- tüm kamulaştırma bedellerinin toplam baraj maliyetine oran
ları nedir? 

5. Yapılan barajlar, baraj için ödenen kamulaştırma bedellerim ne kadar zamanda amorti 
etmiştir? 

6. Baraj kamulaştırmalarıyla ilgili kesinleşmiş; fakat, ödenmeyen para ne kadardır? Kaç 
insanımızadır? 

7. Yargıtayda ve yerel mahkemelerde devam eden muhakemelerin para olarak tutarları 
ne kadardır? 

8. Kesinleşmiş olanların ödemelerindeki gecikmenin nedeni nedir? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ülkemizde bir ulusal yerleşme politikası olmalıdır. Eğer 
ulusal yerleşme politikamız olmazsa, nüfus hareketlerini kontrol edemeyiz, nüfus hareketlerini 
çözemeyiz. Ülkemizin en önemli konularından biri, bölgesel politika ve bölgesel planlama ol
malıdır. Türkiye çapında bölgesel boyutlarıyla ve dengeli bir kalkınma, dengeli bir kentleşme 
politikasıyla bir bütün olarak bir şeyler yapılmalı, kararlar üretilmelidir. Oysa, bu yapılmıyor, 
bunun da sahibi yok. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, toplum yararına olan kamulaştırmalara karşı değiliz; 
kamulaştırmadan zarar gören insanlarımızın insanca, hakça yaşam koşullarına kavuşturulma
sından yanayız. Bunu sağlayamayan hükümetler sosyal adalet ilkesine aykırı hareket etmiş olurlar. 
Vatandaşlarımızın karşılaştığı bu zorluklardan dolayı, bu Meclis araştırması önergesine olum
suz oy vereceğiz. 

Bu duygular içerisinde, Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tez. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Fırat; buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN tNAN (Bitlis) — Olumsuz oy vereceğinizi belirtiniz. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Olumsuzluklara olumlu oy vereceğiz... Cümlem odur. 
BAŞKAN — Tashih etmeniz iyi oldu, "olumsuz oy vereceğiz" anlaşıldı. Şimdi tashih edi

yorsunuz; olumlu oy vereceksiniz... 
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İBRAHİM TEZ (Ankara) — Evet. 
BAŞKAN — Tamam, Grubunuz adına, "olumlu oy vereceğinizi" ifade ettiniz. Teşekkür 

ederim. 
Buyurun Sayın Fırat. 

ANAP GRUBU ADINA ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser ve 22 arkadaşının baraj projeleri nedeniyle gerçekleşti
rilen toplu kamulaştırmaların neden olduğu sorunları tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi üzerine, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce 
Heyetinizi, Grubum ve şahsım adına saygıyla selâmlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, söz konusu önerge incelendiğinde, özellikle dört ana temada dört 
önemli iddiayla karşımıza çıkmış olduğunu görüyoruz. Bu dört önemli iddiadan birincisi, özel
likle ikincisiyle, hemen hemen benzer bir şekil ifade etmektedir ve denilmektedir ki, "Kamu
laştırma ve özellikle baraj kamulaştırmalanyla, bilhassa 1983 sonrası ANAP İktidarı döne
minde, bu yörede yaşayan vatandaşımızı, çekilemez maddî ve manevî sıkıntılara sokan genel 
bir uygulama haline sokulduğu, yine büyük barajlar ve göl alanları, özellikle Karakaya, Altın-
kaya, Kapulukaya, Gümüldür başta olmak üzere Devlet Su İşleri ve Türkiye Cumhuriyeti Ka
rayolları ve diğer kurumlarca yapılan geniş ve toplu kamulaştırma çalışmalarıyla yüzbinlerce 
vatandaşımız mağdur edilmiştir." 

Değerli milletvekilleri, söz konusu önergede iddia edildiği şekliyle, muhatap olarak, Ana
vatan İktidarı ve Hükümeti sorumlu tutulmakta ve yüzbinlerce insanımızın tamamıyla mağ
dur edildiği şeklinde bir iddiaya da yer. verilmektedir. Ben özellikle sayın sözcü arkadaşımızı 
dinledim ve bekledim ki, istatistik? birtakım verilere dayalı olarak bu iddiasını somutlaştırarak 
Yüce Heyete sunsun. Bu iddiasının doğruluk derecesini öğrenmeye çalıştım; ama, maalesef, 
yine diğer bütün konularda olduğu gibi, "İşte, şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş" şeklinde gelen 
birkaç mektupla bu konunun böyle olduğu konusunda kendilerinin ikna olması sonucunda 
ve bir iddia şeklinde bir Meclis araştırması açılması isteği söz konusu edilmektedir. 

Sayın Bakanın da biraz önce ifade ettikleri gibi, söz konusu kamulaştırmalar, Anayasamı
zın 46 ncı maddesinde yerini bulan 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile belirlenmiştir. Bu ka
nun incelendiğinde görülecektir ki, 11 inci maddesine göre tespit yapılabilmekte ve bu tespitte 
de, kıymet takdirlerini yapan komisyonlar, lehine kamulaştırma yapılan idarelerin -yine Sayın 
Bakanın da ifade ettiği gibi- organı olmadığı gibi, hukukî veya organik bir bağı da bulunma
maktadır. Dolayısıyla, burada idarenin direkt bir sorumluluğu ve mesuliyeti söz konusu değil
dir. Burada bu takdiri yapan komisyonlar ve komisyonların yaptığı takdirler esas alınmakta
dır. Dolayısıyla, Hükümetin bu konuda büyük çapta ve büyük kitleleri mağdur ettiği varsayı
mına katılmamız mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda özellikle bir araştırma yaptım. Başta Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü olmak üzere, Karayolları ve bilhassa toplu kamulaştırma yapan ilgili kuruş
larla yaptığımız görüşmelerde ve dosyaların tetkikinden de anlaşıldığı üzere, bu konuda da önemli 
adımlar atılmış; ancak, kamulaştırma bedellerinin bir kısmının halen ödenmediği de doğrudur. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1984'ten 1990 yılına kadar ödediği kamulaştırma 
bedeli 371 milyar dolayındadır. Yıllar itibariyle yapılan bu ödemenin toplamı -iktisatçıların 
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tabiriyle bugünkü carî fiyatlarla, yani 1989 fiyatlarını esas alırsak- 812 milyar eder; bugünkü 
fiyatlarla. Devlet Su tşlerince, 88 milyar 884 milyon lira dolayında -tezyidibedel davası 
sonucunda- kamulaştırma için harcama yapılmıştır. Bunu bugünkü fiyatlarla hesap edersek, 
-1989 yılı cari fiyatlarına göre, dikkate alacak olursak- 320 milyar dolayında, ilgili kuruluş, 
tezyidibedel olarak kamulaştırma bedeli yatırmıştır. 

Burada söz konusu edilen önemli projelerden biri, Altınkaya Barajının kamulaştırmasıyla 
ilgilidir. Değerli arkadaşlarımızın bu konuda da bir araştırma yapmış olmalarını arzu eder
dim; ama, araştırma önergesi verenler, her ne hikmetse, buna da gerek duymamışlardır. İster
seniz, o rakamları ben okuyayım sizlere. 

ALİ ESER (Samsun) — önergeyi dikkatle dinleseydiniz, onların hepsinin olduğunu gö
rürdünüz. 

ALAATTİN FIRAT (Devamla) — 1975 ve 1980'den başlayarak, 1990 yılına kadar, Altın
kaya Barajı için 26 milyar 658 milyon liralık kamulaştırma yapılmış. Bunu 1989 fiyatlarına gö
re esas alırsak, 100 milyarın üzerindedir. Yine bu dönem için, tezyidibedel davaları sonucu ödenen 
miktar, 7 milyar 550 milyon lira, yani 9 milyar seviyesinde devam etmektedir. 

Yine bu büyük projelerden enteresan olan bir durum da, Karakaya Barajı ile ilgili kamu
laştırmada ortaya çıkmaktadır. 1980 ve 1990 yılları için 18 milyar 678 milyon -o günkü sabit 
fiyatlarla- ödeme yapılmış. Bugünkü fiyatlara göre bunu düşünecek olursak, 176 milyar sevi
yesinde bir kamulaştırma yapılmış ve bedeli ödenmiş; fakat, aynı kamulaştırma, Karakaya Ba
rajı için bir de tezyidibedel davaları açılmış. Normalde 18 milyar lira takdir komisyonlarınca 
takdir edilip, ilgili kuruluşça ödenen kamulaştırma bedellerine rağmen, buna ilaveten 61 mil
yar 986 milyon lira da tezyidibedel dolayısıyla bir ödeme yapılmış. Bugünkü fiyatlarla bunu 
dikkate alırsak, aşağı yukarı, 1983'ten sonraki ödemeleri de dikkate alırsak -1975 dolayında 
o zaman yok- 118 milyar yapar. 

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar, özellikle 1983'ten sonraki ANAP iktidarları döne
minde büyük projelere önem verilmiştir. Bu, altyapı projeleridir, ülkemizin gelişmesi, kalkın
ması; ülkemizin, hepimizin ve hepinizin iftiharla ifade ettiği gibi, memleketimizin kalkınma
sında önemli değeri olan bu projeler için trilyonlar harcanmıştır; doğrudur. 

Bir doğru daha vardır. Bu projeler için büyük kamulaştırma bedelleri de ödenmiştir. 1989 
yılma kadar, bugünkü cari fiyatlarla 812 milyar dolayında, kamulaştırma için para harcanmış; 
ama, bugüne kadar, mahkemelere intikal eden, yargının şu anda önünde bulunan... idarenin 
bu konuda eli kolu bağlı; ama, yargı kararının sonucunu beklemekten dolayı vatandaşın tah
mini alacağı da vardır; bir başka ifadeyle, kamulaştırma borcu vardır. 

Bugüne kadar bütün bu barajlara sarf edilen paralar ve kamulaştırma borcuna gelince : 
Elde ettiğimiz bilgiye göre, özellikle Devlet Su İşlerinin, toplam 222 milyar lira dolayında ka
mulaştırma borcu vardır. Bu borcun 181 milyarı, Atatürk Barajından kaynaklanan, gerek açı
lan tezyidi bedel davaları ve gerekse yargıya intikal etmiş ama, bugüne kadar sonuçlanamayan 
veya henüz bitmiş, ödemesi yapılamamış olan borçlardır. Bunlar da tabiî, belli bir periyod içe
risinde ödenmektedir. 41 milyar lira dolayındaki kamu veya kamulaştırma borcu ise, irili ufak
lı, elli altmış dolayında, şu anda yapımı devam eden diğer barajlarımıza ait bulunmaktadır. 

Yine enteresan bir konu; bu 222 milyar lira kamulaştırma borcunun yanında, tezyidi be
del davası dolayısıyla oluşmuş 100 milyar lira dolayında da idarelerin borcu vardır. Bunu da, 
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yukarıdan itibaren izaha çalıştığımız, idarenin takdiri dışında; ama, gerek kamulaştırmayı ya
pan komisyonların takdirleri ve gerekse yargıya intikal etmiş, yargı sonucunda oluşmuş ve o 
da belli bir zaman periyodu içerisinde ödenmesi icap eden borçlar teşkil etmektedir. Bunların 
ödenmesi ile ilgili çalışmalar sürüp gitmektedir. 

önerge sahibi arkadaşlarımızın bir iddiası da, "1980 sonrası uygulamalarda devleti koru
ma sloganının hâkim olduğu görülmüş; devletin, millet için var olduğu, adil ve koruyucu ol
ması gerektiği fikri ise bir tarafa itilip bırakılmıştır." şeklindedir. Kime söyleniyor?.. Anavatan 
Partisi İktidarlarına... 

Değerli arkadaşlarım, bu sloganın sahibi, Anavatan Partisinin kendisidir. Anavatan Par
tisi, kurulduğu günden itibaren, parti programının, parti tüzüğünün, 1983 Seçim Beyanname
sinin, 1987 Seçim Beyannamesinin veya yapılan Belediye seçimleri beyannamelerinin önemli 
maddelerinden biri de, "Devletin, millet için var olduğu" dur. Değerli, kıymetli kurucusu ve 
genel başkanı, dönemin Başbakanı Sayın ûzal tarafından televizyonda da bu konu defalarca 
dile getirilmiştir. Partimiz nasıl olur da bu sloganı unutup, vatandaşı ikinci plana atabilir! Kal
dı ki, bunun düzenlenmesi için, vatandaşın daha rahat edebilmesi için de ciddi manada altyapı 
yatırımlarına başlanmış olup, bu yatırımlar bugün hızla devam ettirilmektedir. Biz, bu slogan
lardan ancak kıvanç duyarız. 

Bir Önemli husus da şudur : Kamulaştırma sonucu, bu bölgede yaşayan insanların yüzde 
80'inden fazlasının zoraki göçe tabi tutulduğu söylenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kişiler nasıl olur da zoraki göçe tabi tutulur!.. Büyük bir proje... 
Anayasamızın 46 ncı maddesi ve o maddeye uygun olarak çıkarılmış kanunlar var. Bu kanun
lar çerçevesinde, -diğer bazı hatip arkadaşlanmız da kısmen dile getirdiler- herhangi bir yer 
kamulaştırmaya dahil edildiğinde, o bölgede yaşayan insanlar arasında bir anket düzenlenmekte 
ve bu anketin sonucuna göre davranılmaktadır. Arzu edenler, kamulaştırma bedellerini nakten 
almakta, kendi arzusuna uygun olarak bir başka yere göç etmekte, bir başka yere yerleşmekte
dir. Arzu etmeyenler, "Kamulaştırma bedelim almıyorum, beni iskâna tabi tutun" dediğinde, 
bu ilgili kuruluşlar dışında, tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü ve ilgili birimleri, o kişinin sosyal durumu, yapısı, ekonomik durumu, kültür dü
zeyi, arzu ettiği yer ve o yerdeki rehabilitasyon dediğimiz düzenlemeler, çevre ve diğer sosyoe
konomik düzenlemeleri de dikkate almak suretiyle, o bedel, derhal ilgili fona aktarılmakta ve 
oraya, o kişiler yerleştirilmektedir. Burada, zoraki ve mecburî bir göç, tercih söz konusu değil
dir; özellikle onu düzeltmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir arkadaşımız dile getirdi; ama, bu konuyu ben de özellikle yetki
lilerden sordum, önerge sahibi arkadaşlanmız diyorlar ki : "Dünya Bankası, kamulaştırma
larda insan hakları kriterlerine uyulması için, ilgili kuruluşları defalarca ikaz etmiştir" Sayın 
Bakan da biraz önce ifade etti, böyle bir durum söz konusu değil. İnanınız, şahsen ben de, 
böyle bir durum var mıdır yok mudur diye ilgili kuruluşlarla temasa geçtim; böyle bir durum 
mevzubahis değildir; ancak, eskiden beri devam edegelen bir uygulama vardır; -bu, ikaz değildir-
büyük kamulaştırmaların, büyük projelerin yapıldığı yerlerde, Dünya Bankasıyla ilgili olarak 
veya Dünya Bankasının aracı olduğu kreditör kuruluşlarla, bu çalışmanın yapıldığı alanlarda 
devam edegelen uygulama şudur : Anlaşma yapıldıktan sonra, ilgili kuruluşlar, çevre ile, çevre 
düzenlenmesiyle, yörede yaşayanlarla ilgili devamlı bilgi vermektedir; yani, yılı itiba-
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riyle, belirli raporlar sunmaktadır. Eğer kastedilen buysa, bu rapor zaten öteden beri veriliyor; 
hayır, "Dünya Bankası tarafından ikaz edildi" şeklinde bir kasıt varsa, yine kurumdan almış 
olduğumuz bilgi ve malumata göre, böyle bir şey varit değildir; bunu, Sayın Bakan da kürsüde 
ifade ettiler. 

Değerli arekadaşlarım, ne yapmalıyız? Bu yönde, bakanlığın ve Anavatan Partisi Grubu
nun üzerinde çalıştığı önemli bir konu var; Anayasamızın 46 ncı maddesinin son fıkrası ile 
ilgili bir yasal çalışma yapıldığı da söylenmektedir. Belki uzun uzadıya bir araştırma değil; ama, 
bir yasa teklifiyle, bir yasa tasarısıyla, varsa, belirli bazı mağduriyetlerin önlenebileceğini de 
özellikle burada ifade etmek istiyorum. Bu konunun çözümü için, Kamulaştırma Yasasının bazı 
maddelerinin acilen ele alınmasında yarar vardır. 

Bir başka yapılacak önemli unsur da, kamulaştırma bedelinin, bu getirilecek yasa ile be
raber -ki, bu konuda da yine Anavatan Partisi Grubu tarafından yapılan çalışmalar var, her
halde önümüzdeki günlerde gündeme gelecektir- yatırım ödeneği içine dahil edilmesidir. Bu 
husus vatandaş nezdinde birtakım şikâyetlerin önlenmesini sağlayabileceği gibi, kurum da, ya
pacağı plan ve programına, yılı içinde ayıracağı ödeneğe kamulaştırmayı da dahil edebileceği 
için, belki ödeme sıkıntısına girmeyebilir. Yukarıda da ifade ettiğim gibi, 100 milyar, 200 mil
yar/l trilyona yakın ödeme yapılmış; ama, eğer 200 milyarlık bir borcu varsa, hak sahibi olan 
o insanlar, eğer bunu geç alıyorlarsa, doğrudur; bir sıkıntıya sebebiyet verebilir, o insanların 
haklı sızlanmaları da söz konusu olabilir. Ancak, böyle bir tedbir, yasa ile getirildiği takdirde 
çözüm getirir. Aksi takdirde, neyi araştıracağız? Bir tarafta yargı var, yargı konuya hâkimdir, 
ele almıştır, tdare, yargının getirdiğine veya yargıyı aşarak, doğrudan doğruya konuya müda
hale edemez, edemeyeceği için de, konu, bir yerde, biraz daha uzamış olabilir. 

Değerli arkadaşlarım, bu duygularla, söz konusu önergeye iştirak etmediğimizi, katılma
dığımızı ifade eder, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
önerge sahipleri adına Sayın Ali Eser; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
ALÎ ESER (Samsun) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Söz alıp, zaten burada oturmaktan sıkılmış olan değerli milletvekillerinin vaktini almak 
istemezdim; ama, sayın Anavatan Partisi Grubu sözcüsü, bizi, getirdiğimiz önergeyi, sadece 
birkaç mektuptan esinlenerek hazırlamakla, istatistik! veya rakamsal veriler vermemekle itham 
ettiği için söz aldım. Bu fırsatı verdiğinden dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi bir
kaç rakam söyleyeyim, arkadaşımızı herhalde tatmin olacaktır. Kendileri de, "Bunu bir ka
nunla düzenleyelim" demek suretiyle bu mağduriyetlerin, mağdurların bir nevi teyidini yap
mıştır. Bu bakımdan da teşekkür ediyorum ve en kısa sürede bu tashih edici kanunu çıkarma
larını bekliyorum. 

Al tın kaya Barajından mağdur olan veya yer değiştiren 3 700 aile, 33 köy; Karakaya Bara
jından 11 436 aile, 105 köy vardır. Bunlar benim özellikle üzerinde durduğum iki tanesi. Kara
kaya Barajının 270 milyar Türk Liralık hisse senedi satılmıştır. 

Bu barajların istimlak bedellerini, resmî merciler, üzülerek söyleyeyim ki, çok ambargolu 
bir şekilde bizlere iletmemişlerdir. Sayın Bakanın talimatı olduğu söylenmiştir. Ricamız olduy
sa da bu rakamları tam alamadığımız için bunları veremedik, o bizim kabahatimiz değildir. 
Ancak, burada bir karşılaştırma yapmak istiyorum : 
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Altınkaya Barajı 4 ünite; 700 megavat kurulu gücü var, aşağı yukan 1 milyar 700 milyon 
kilovat/saatlik üretimi var. Dün, Tek'in getirdiği elektrik fiyatlarıyla, konutlarda, 120 kilovat/sa
atin altındaki rakam için 132 lira, 120 kilovat/saatin üstündekiler için ise 251 lira alınıyor. Böy
le bir tarife getirdiniz ve bu rakamın düşüğü ile hesap yaptığımız takdirde, aşağı yukan 200 
milyara yakındır Altınkaya Barajının elektrik üretiminin yıllık geliri. Artı -sayın arkadaşıma 
istatistik! bir bilgi daha vereyim- Durağan ve Vezirköprü köylerinde Altınkaya Barajı için is
timlâk edilen yerlerde dekardan 1 000 ilâ 1 100 kilo çeltik alınıyordu. İstimlâkin yapıldığı yıl
larda çeltiğin taban fiyatı 750 lira idi. Bütün kamulaştırma bedelinin, iki yıllık ürün bedeli ile 
karşılanabileceğini de burada belirtmek isterim. 

Bir başka bilgi daha arz edeyim : Bu işlerin davaları ile ilgilenen Yargıtay Beşinci Hukuk 
Dairesinde bugün 43 bin dosya vardır, sayın arkadaşım herhalde bunu bilir. Vezirköprü Asliye 
Hukuk Mahkemesinde 3 bini aşkındır dava, Durağan'da 4 bin dosyadan fazladır ve Malatya'
da 40 binin üzerinde kişi, kahve köşelerinde, sokaklarda dolaşmakta barınamamış ve iskân edi
lememiş vaziyettedir. 

Sayın arkadaşıma, başka bilgiler de vereyim : Samsun içme suyunu sağlamak üzere Çar
şamba yöresinde kurulan Çakmak Barajının 1988 yılında yapılan istimlak bedelleri, -ki, acil 
bir ihtiyaçtan dolayı yapılmıştır, Yukan Akçagüney, Gökçeçakmak, Koldere köylerini kapsıyor-
-2,5 milyar liralık alacak, ana- para, -tezyidi, bedel veya dava konusu değil- hâlâ ödenmemiş
tir. Bunlar, oralara gidip vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde bize bildirilen, bizim de 
araştırıp istatistik! olarak sizlere getirdiğimiz bilgilerdir. 

Şurada elimde bir liste var. Bunu "acil" diye sayın yetkililere iletmiştim, 15.10.1990 tari
hinde Sayın Ahmet Ünver Beyle konuşmuştum, kendileri genel müdür muavinidirler, karara 
bağlanmış dört tane dosyayı söyledim. Bunlar, 1989 yılı itibarıyla karara bağlanmıştır. Bazı 
âcil durumlardan dolayı bu kişilerin paraya ihtiyaçları var; fakat, hepsi tefecinin eline düşmüş 
bunlarda ödenmemiştir. Halen, benim bildiğim kadarıyla, Altınkaya' nın 30 milyarın, Karaka-
ya'nın da 50 milyarın üzerinde borcu vardır. 

Saygı ile bilgilerinize arz ediyorum, teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eser. 
Muhterem arkadaşlar, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge üzerindeki öngörüş-

meler tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmemiştir. 
Muhterem arkadaşlar, çalışma süremizin bitmesine az bir zaman kalmıştır. 
Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 5 Aralık 1990 Çarşamba 

günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.15 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Alvnak'tn, İçhizmetler Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelin 
sorunlarına ve hizmetli kadrosunun arttrümastnm düşünülüp düşünülmediğine ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı İ. Kaya Erdem'in yazdı cevabı (7/1715) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Kaya Erdem tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. Saygılarımla. 26.10.1990 

Mahmut Almak 
Kars 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde tç Hizmetler kadrosunda çalışan 300 civarında personel 
var. Bu kadroda çalışanlar, Meclisin çeşitli birimlerinde görev yapmaktadırlar. Halkla ilişkiler 
Binasında her bankoya 2 müstahdem düşmektedir. 

12 milletvekiline hizmet veren bu personelden çalışma şartları oldukça ağır. Her gün sa
bah diğer personelden bir saat erken gelmekte ve onlara göre daha geç çıkmaktadırlar. Bu siz
ce bir haksızlık değil midir? 

Sadece kendi bölümündeki işleri yapmakla kalmamakta, zaman zaman diğer müdürlük
lerin işlerini de yürütmektedirler. 

tzin konusuna gelince ne Cumartesi - Pazar, ne de bayram tatilleri olmuyor, sık sık nöbet 
tutmak zorunda kalıyorlar. 

Bunun yanında biz milletvekilleri; işimizin yapılmamasından, aksamasından şikayetçi oluyor 
ve onları eziyoruz. Doğal olarakta içine girdikleri stres onları boğuyor, iş yapabilme gücünü 
azaltıyor. 

Bankolarda çalışan bu iki personelin koşuşturmasını engellemek, işlerini hafifletmek müm
kün değil. Daha kolay bir çözüm olarak milletvekili işlerinin yoğun olduğu ve işlerinin aksa
maması gereken Halkla ilişkiler Binasında çalışan hizmetli kadrosunu artırmayı düşünüyor 
musunuz? Sizce her banko da 2 yerine 4 veya 5 hizmetli olması gerekmez mi? 

Hem müstahdemleri, psikolojik baskıdan kurtarmak hem de milletvekili işlerinin daha 
düzenli yürümesi için bu konuda bir çalışmanız var mı? Yoksa ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

T. C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 4.12.1990 

Kan. Kar. Md. 
Sayı : 7/1715-6003/27071 

Sayın Mahmut Alınak Kars Milletvekili 
tlgi : 26.10.1990 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi iç Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelin so

runlarına ve hizmetli kadrosunun artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin ilgi öner-
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genizde yeralan sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır. 
Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Halkla ilişkiler binasındaki bir bankoda 12'si sayın millet
vekillerinin, 6'sı sekreterlerinin çalışma yerleri olmak üzere toplam 18 oda mevcuttur. Her ban
koda, temizlik ve bakımdan sorumlu 2 adet de hademe görev yapmaktadır. 

Halen 283'ü Meclis Kampusu içinde, 35'i ise milletvekili lojmanlarında olmak üzere top
lam 318 adet hademe kadrosu bulunmaktadır. Bu kadroların tamamı doludur. Bunlar, çeşitli 
ünitelerde görev yapmaktadırlar. Günlük olarak çıkan taşıma ve diğer işlerde sistemi bozma
dan, herhangi bir tıkanıklığa meydan vermeden 1 veya 2 saatliğine bankolardan veya diğer bi
rimlerden hademe alınmaktadır, tşi veya mazereti olan personel, kesinlikle ek görev için alın
mamaktadır. 

Yapılan görevin nitelik ve niceliği dikkate alındığında Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil 
olan müstahdemlerin göreve erken gelip biraz geç çıkmaları bir adaletsizlik, haksızlık örneği 
değil; tamamiyle görevin icabıdır. Kaldı ki, bu husus yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisi bün
yesinde çalışan hizmetlilere münhasır bir durum olmayıp, diğer kamu kurum ve kuruluşların
da çalışan hizmetliler için de aynı husus söz konusudur. 

Ayrıca, Kurumun özel durumu gereği yalnızca tç Hizmetler Müdürlüğünde hademe ola
rak görev yapanlar değil, özel Kalem, Kütüphane ve teknik daire personeli ile şoförler, sekre
terler - daktilograflar, itfaiye personeli, çayocakçı - garsonlar da aynı şekilde hafta sonlarında 
ve diğer resmî tatillerde nöbet tutmaktadırlar, tdarî Teşkilattaki tüm personel bütçe görüşme
leri ve Genel Kurulun uzatma kararı aldığı durumlarda mesai saati dışında ve tatil günlerinde 
görevlerine devam etmektedirler. 

Personele bu çalışmalarına karşılık "fazla çalışma ücreti" ödenmektedir. Ayrıca diğer ka
mu kurum ve kuruluşlarında yalnız 1 inci ve 4 üncü dereceler arasındakilere ödenen "özel hiz
met taminatı" Meclisteki müstahdemlere de ödenmektedir. 

Hizmetlilerce yapılacak işler, mevcut mevzuat, özellikle 657 ve 2919 sayılı kanunlarla yer
leşmiş ve benimsenmiş uygulamalarla belirlenmiştir. 

2919 sayılı Kanuna ekli kadro cetvelinde mevcut kadro sayısının arttırılması, ancak ka
nunla mümkün olmaktadır. Kadro sayısının arttırılması, veya bir kısım temizlik hizmetlerinin 
ihale yöntemi ile yaptırılması konuları Başkanlığımızca incelenmektedir. 

2. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'tn, Siirt Cezaevinde tecavüze uğrayan bir vatandaşın ilgi
sizlik nedeniyle öldüğü iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'tn 
yazılı cevabı (7/1644) 

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

rımla arz ederim. 
Tevfik Koçak 

Ankara 
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1. Siirt Cezaevinde tecavüze uğrayan Necmettin Çoban'ın ölümünde bakanlığınıza bağlı 
hastahanelerin ve doktorların olaya vurdumduymaz oldukları, gerekli ilgiyi göstermedikleri 
iddiaları doğru mudur? 

2. îlgili kurumlar ve doktorlar hakkında herhangi bir soruşturma açıldı mı? Açılmadıy-
sa, soruşturma açmayı, sorumluların işine son vermek herhangi bir girişimde bulunmayı dü
şünüyor musunuz? 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 29.11.1990 
Sayı : HM.9239/2170 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 7.11.1990 gün ve Kan. Kar. Dai. Bş. 7-1644-6110-27393 sayılı yazınız. 

Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın Siirt Cezaevinde tecavüze uğrayan bir vatandaşın il
gisizlik nedeniyle öldüğü iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin yazılı soru önergesine ceva
bımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 

Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Necmettin Çoban'ın ölümünde Bakanlığımız dok
torlarının ilgisizliği ve olayın sorumlularına ilişkin yazılı soru önergesine cevabımızdır. 

Durduoğlu 1954 doğumlu Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Necmettin Çoban, 28.2.1990 
tarihine kadar Sürt Millî Eğitim Müdürlüğü öğretmen evinde yardımcı hizmetli olarak asker
lik görevini yaparken (ihtiyaç fazlası yükümlü er olarak), Siirt Devlet Hastanesine rahatsızlığı 
nedeniyle bir kaç kez başvurmuştur. 2.11.1989'da Nöroloji polikliniğinde 1588 nolu protokol 
ile muayene edilip, hipertansiyon teşhisiyle dahiliye polikliniğine sevk edilmiştir. 2.11.1989'da 
dahiliye polikliniğinde 7219 nolu protokol ile muayene edilmiş ve hipertansiyon tedavisi veril
miştir. 7.11.1989'da Nöroloji Polikliniğinde 1638 nolu protokol ile muayene edilmiş ve anksiye-
te teşhisiyle anksiyolotik ilaç reçetesi verilmiştir. Bu tarihten sonra askerlik görevini ifa ettiği 
sürece bir daha rahatsızlık nedeniyle Siirt Devlet Hastanesine başvurmamıştır. 

Daha sonra öğrenildiğine göre Necmettin Çoban 29.5.1990'da terhis olmuş, aynı gün Siirt 
kapalı ceza ve tevkif evine (sivil hayattayken zimmetine para geçirmek sucundan hüküm giydi
ğinden) girmiştir. Cezaevindeyken Siirt Devlet Hastanesinde 23.7.1990'da Dahiliye polikliğin-
de 7026 nolu protokol ile muayene edilmiş, Diyarbakır Devlet Hastanesi Nöroloji ve Psikiyatri 
kliniklerine sevk edilmiştir. (23.7.1990'da cezaevinden nöroloji polikliniğine sevk edilmiş, an
cak Nöroloji uzmanı izinli olduğundan Dahiliye uzmanı hastayı muayene etmiştir.) 3.8.1990'da 
Nöroloji polikliniğinde 2716 protokolle muayene edilen hastanın; yürüyebilen ancak çevreye 
ilgisiz, konuşmayan, zayıf ve bitkin olduğu tespit edilmiş organik akıl bozukluğu, epilepsi, tü
mör, ön teşhisi konulmuştur. Bu durumda acilen özel oto ile Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları 
hastanesine sevk edilmiştir. 
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Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine 7.8.1990 tarihinde "Ceza ehliyeti konsunda 
rapor verilmek üzere" 5858 nolu protokol ile muayenesi yapılmış ve ertesi gün saat 13.00'de 
sağlık kuruluna getirilmesi istenmiştir. Hasta Cezaevi görevlileri tarafından ertesi gün hastane
ye getirilmemiştir. Konuyla ilgili olarak yukarıda bahsedildiği üzere Bakanlığımız Siirt Devlet 
Hastanesi ile Adana Ruh Sağlığı Hastanesi yetkililerinin bir kusur ve ihmali görülmemektedir. 

3. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'tn, Tarsus'taki Kleopatra Kapısının restorasyonuna 
ve yıkılan Roma Kaputtun yeniden yapılıp yapılmayacağına ilifkin sorusu ve Kültür Bakam Namık 
Kemal Zeybek'in yazdı cevabı (7/1636) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Kültür Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
dilerim. Saygılarımla. 

istemihan Talay 
tçel 

Tarsus Anadolu'nun en eski kentlerinden birisidir. Dolayısıyla çok çeşitli ve değerli kültü
rel varlıklara sahip bulunmaktadır. Kentin simgesi olarak kabul edilen Kleopatra kapısı 1989 
yılında yıkılma tehlikesiyle karşılaşmış ve uyarılarımız doğrultusunda kapı askıya alınarak çökme 
tehlikesi durdurulmuştur. Daha sonra Sayın Kültür Bakanlığı ödenek tahsis ederek kapının res
torasyonuna başlanmıştır. 

1. Bu restorasyon kimler tarafından yapılmakta veya denetlenmektedir? 

2. Kleopatra kapısı yanlış ve hatalı uygulama sonucunda bütün özelliğini ve orijinalliği
ni kaybetmek üzeredir. Bu konuda Sayın Bakana yaptığım sözlü uyarılar üzerine ne gibi çalış
malar yapılmıştır? 

3. Restorasyon çalışmalarını yerinde görmek üzere bir uzman kurulun Tarsus'a gönde
rilmesi düşünülmekte midir? 

4. Tarsus'un Sağlıklı Köyü yakınlarında eski ipek yolu üzerinde bulunan Roma kapısı 
kısa bir süre önce yıkılmıştır. Bu yıkımın sebebi burada mevcut kum ocaklarının dinamit pat
latmalarına dayandırılmaktadır. Kültürel varlıklarına bağlılık duyan köylülerimiz orijinal taş
ları muhafaza etmektedirler. Bu kapının çok acele bir şekilde orjinal taşlarının kaybolmasına 
izin vermeden yeniden yapılması Bakanlığınızca uygun bulunmakta mıdır? 

5. Tarsus halkı Kleopatra ve Roma kapılarının karşı karşıya bulunduğu bu yürekler acısı 
durumun Sayın Bakan tarafından acilen ele alınacağı umudunu muhafaza etmektedir. 

T. C. 
Kültür Bakanlığı 

Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 30.11.1990 
Sayı : YAP. Şb. 723-8101 

Konu : Tarsus'taki Kleopatra Kapısı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğine 

tlgi : 6.11.1990 gün ve Kan. Kar. Md. ifadeli 7/1636-6078/27286 sayılı yazınız. 
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Tarsus'daki Kleopatra Kapısının restorasyonu ve yıkılan Roma kapısının yeniden yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin (tlgi) yazınız ve eki tçel Milletvekili Sayın M. tstemihan Talay'ın yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

tçel özel idaresince ödeneği sağlanan ve kontrollük hizmetleri Adana röleve ve Anıtlar 
Müdürlüğünve yapılan larsus'daki Kleopatra Kapısının onarımı hususu Adana Kültür ve Ta
biat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı V. Mim. restoratör Emre Madran Başkanlığında ku
rul üyesi Doç. Dr. Nur Akın ile Mimar Erol Doğan'dan teşekkül ettirilen bir heyet tarafından 
2.11.1990 tarihinde mahallinde incelenmiş, anılan kapının restorasyonunda yanlış bir uygula
manın bulunduğu ifade edilmemiş, neler yapılabileceği belirlenmiştir. 

Belirlenen bu ilkeler çerçevesinde Kleopatra Kapısının onarımına devam edilmektedir. 
Roma Kapısının yeniden yapılması 1991 Malî Yılında değerlendirilecektir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Namık Kemal Zeybek 
Kültür Bakam 

4. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Zonguldak - Çatalağzı'nda kurulan termik santra
lın atik sular mm Karadeniz'e verdiği zararm önlenmesi için ne gün önlemler almdtğma ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt'un yazüt cevabı (7/1632) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için aracılığınızı dilerim. Saygılarımla. 31.10.1990 

Kemal Anadol 
tzmir 

1. Zonguldak Çatalağzında kurulan yeni termik santralın çıkardığı pis atık suların deni
ze döküldüğünü ve Karadenizin giderilmesi olanaksız biçimde zarara uğradığını biliyor musunuz? 

2. Biliyorsanız bu zararın giderilmesi yolunda şimdiye kadar ne gibi önlemler aldınız? 
3. önlem alınmadıysa sorumluları kimlerdir? Haklarında ne işlem yapılmıştır? 
4. Termik santraldan elde edilen elektriğin sağladığı ekonomik gelirle Karadenizin uğra

dığı ve giderilmesi imkânsız zararın mukayesesini yaptınız mı? 
5. Pis atık suların Karadeniz'e bırakılması sonucunda deniz içindeki ürünlerin ve canlı

ların uğradığı zarar ve deniz kirlenmesiyle insanların uğradığı zararın bilançosu çıkarıldı mı? 
6. Çıkarılmadıysa Bakanlığınıza bağlı Genel müdürlüklerde veya bağımsız olarak çalı

şan böyle bir ünite var mı? Yoksa kurmayı düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 29.11.1990 

Sayı : 71.053-2-1915-10738 
Konu : Yazılı Soru önergesinin Cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 5.11.1990 tarih ve 7/1632-6041/27194 sayılı yazınız. 
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tlgideki yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen, tzmir Milletvekili Sayın K. Kemal Ana-
dol'un, Zonguldak • Çatalağzı'nda kurulan termik Santralın atık sularının Karadeniz'e verdiği 
zararın önlenmesi için ne gibi önlemler alındığına ilişkin yazılı soru önergesiyle ilgili cevaplar 
aşağıda sunulmuştur. 

önergedeki sorular, birbirinin devamı mahiyetinde olduğundan, hepsine topluca cevap ve
rilmiştir. 

Yeni kurulan ve İSO MW'Iık birinci ünetisi 26 Temmuz 1989 tarihinde servise alınmış olan 
Çatalağzı-B Termik Santralının atık sulan; küllü sular, demineralize ünitesi rejenerasyon atık 
suları, kum fılitresi atık suları, hava ön ısıtıcısı yıkama suları, kimyasal temizleme atık sulan 
ve evsel atık sulardan oluşmaktadır. 

Bu atık suların neden olabileceği kirliliğin tespitinden önlenmesine kadar gerekli her tür
lü tedbirler, gelişen teknolojiye paralel bir şekilde ve 4.9.1988 tarihinde Resmî Gazetede yayım
lanarak yürürlüğe girmiş olan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde verilen "Deniz Suyunun 
Genel Kalite Kriterleri" olarak tanımlanan sınırlar içinde kalacak şekilde alınmaktadır. Asi-
dik karakterli olan atık sular, asittik açısından herhangi bir tehlike yaratmayacak ölçüde nöt-
ralize edildikten sonra denize verilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fahrettin Kurt 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

5. — Afyon Milletvekili Abdullah Uküürk'ün Afyon ili Merkez Belkaracaâren Köyünün içme su
yu sorununa ilişkin sorusu ve Tarım, Orman ve Keyifleri Bakam LutJuUah Kayalar'm yazdı cevabı 
(7/1627) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda arz ettiğim sorumun Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı tarafından Yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılamla arz ederim. 26.10.1990 
Abdullah Ulutürk 

Afyon 
Soru :. 
Afyon tli Merkez Belkaracaören Köyü 140 haneli 1 600 nüfuslu bir köydür. 1976 yılından 

beri içmesuyuna kavuşmak için girişimlerde bulunulmaktadır. 
tçme suyu projesi yapıldığı ve teklif edildiği halde bir türlü yatırım programına alınma

maktadır. 
1. Bu köyün içme suyuna kavuşturulması için ne kadar yıl daha beklemesi gerekmektedir? 
2. Yatırım programına alınmama nedeni nedir? Ne zaman alınacaktır? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 3.12.1990 
Sayı : ÖKM-2-615 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Kan. kar. Da. Bşk.lığımn 14 Kasım 1990 tarihli ve 7/1627-6016/17120 sayılı yazısı. 
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Afyon Milletvekili Sayın Abdullah Ulutürk'ün yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Afyon - Merkez - Belkaracaören Köyünün 1985 yılı nüfus sayım sonuçlanna göre nüfusu 

665 dir. Bu nüfusa göre köyün su ihtiyacı 1.94 lt/sn. dir. 
Söz konusu köyde mevcut dört adet çeşmede akan suların toplam debileri, suların en dü

şük olduğu asgari mevsimde 1.00 It/sn, diğer aylarda ise köyün ihtiyacı olan 1.94 It/sn'nin üze
rindedir. 

Söz konusu köyün içmesuyu durumu yukarıda açıklandığı gibi olmakla beraber köye şe
bekeli sistemle su verilmesi amacıyla, köydeki çeşmelere ait menbalar esas alınarak 1980 yılın
da proje düzenlenmiş ve aynı yıl yapılan ihaleye talipli bulunamamıştır. Bunun üzerine 1981 
ve 1989 yıllarında limit imkânları kullanılarak çeşmelerin kaptaj ve isale hatlarında tamir ve 
bakım çalışmaları yapılmıştır. 

Köydeki mevcut çeşmelerin debilerinde meydana gelen azalmalar sonucu 1989 yılında söz 
konusu köyde Hidrojeolojik Etüd çalışmaları yapılmış ve sondaj kuyusu açılmasına karar ve
rilmiştir. 23.10.1990 - 1.11.1990 tarihleri arasında yapılan sondaj çalışmaları sonucunda 72 mt. 
derinlikte 4 İt/sn su elde edilmiştir. Sondaj kuyusuna göre düzenlenecek projenin 1991 yılında 
tamamlanmasından sonra Belkaracaören Köyü yapım programlarında değerlendirilmesi cihe
tine gidilebilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

41 İNCİ BİRLEŞİM 

4 . 12 . 1990 Sah 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - - Meclis Araştırması Önergeleri. 

2. — Genel Görüşme Önergesi. 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

2. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

3. — 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) 

4. — 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) 
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5. — Erzurum Milletvekili İsmail 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

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

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

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

9. -r- tzmir 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/100) 

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

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

12. — 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, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/102) 

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

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

15. — Kahramanmaraş Milletvekili 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 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ûlişkin önergesi (10/105) 

16. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin İli Midyat 
İlçesi Budaklı Köyünde 21.5,1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/106) 

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

18. — 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) 

19. — 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 anılmasına ilişkin önergesi (8/31) 

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

21'. — 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) 

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

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

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

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

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

27j — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, ÇİTOSAN 
bünyesinde yer alan Amasra Şiferton Ocağının, işverenin ihmal ve sorumsuzluğu ne
deniyle kapatılarak burada çalışan işçilerin işsiz kalmasına neden olunduğu iddiasını 
ve ülkemizdeki işyeri kapatma ve işten çıkarma uygulamalarına son vermek için alına
cak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

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

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

30. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, ülkemizde 
yaygınlaştığı iddia edilen işyerlerinin kapatılması ve işçilerin işlerinden çıkarılması ile 
ilgili uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/32) 
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31. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve İÜ arkadaşının, millî eğitimimizin içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çağdaş çözümler getirmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

32. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 424 ve 425 
sayılı kanun hükmünde kararnamelerin yürürlüğe girmesinden sonra Doğu Anadolu'da 
kitlesel göçü gerçekleştirmek üzere yapıldığı iddia edilen uygulamaları ve bölgede mey
dana gelen maddî zararı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

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

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

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

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

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

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — 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) 
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3. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (1) 

4. — Çorum Milletvekili Rıza Jlıman'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin elekt
rik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/258) (1) 

5. — Afyon Milletvekili Abdullah 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) 

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

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

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

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

10. — Zonguldak Milletvekili Sinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu ya< 
pim çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/185) 

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

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

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

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

15. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gazetenin 
12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/227) 
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16. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

24. — 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) 

25. — 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) 

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

(1) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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27. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar Mer Bankasından aldığı avans borçlarının miktarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

28. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır işletmeleri Samsun İza
be Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/310) 

29. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın 1985 - 1988 yıllarında Kaynak Kul
lanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi 
alanlara ve adı geçen Fondan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakanı 
dan sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

37. — 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) 

38. — 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) 

39. — 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) 
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40. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları ta
rafından yabancı kuruluşlara yaptırılan araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/387) (1) 

41. — 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) 

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

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

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

45. — 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) 

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

47. — 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) 

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

49. — 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) 

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

51. — 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) 

52. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile ilgili 
çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 
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53. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergem 
(6/329) 

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

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

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

57. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadofun, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

58. — 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) (l) 

59. — 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) 

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

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

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

63. — 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) 

64. — 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) 

65. •— Ankara Milletvekili Rıza Yımaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fa
kültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler hak-
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kında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/416) (1) 

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

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

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

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

70. — 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) 

71. — 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) 

72. — 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 içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/426) (1) 

73. — 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) 

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

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

76. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü ile 
ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/431) (1) 
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77. — 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) 

78. — 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) 

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

80. — 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) 

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

82. — Kars Milletvekili Mahmut Aknak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan iş
kenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi ile işkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 

83. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredi verildiği ve Memduh Paşa Yahşinin fahiş fiyatla satın alındığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1) 

84̂  — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğrenci
ler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

85. — 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) 

86. — 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) 

87. — 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) 

88. — 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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89. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ilçesine bağü 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

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

91. — 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) 

92. — 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) 

93. — izmir 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) 

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

95. — 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) 

96. — 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) 

97. — 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) 

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

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

100. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/453) (1) 
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101. — 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) 

102. — 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) 

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

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

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

106. — 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) 

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

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

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

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

111. — 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) 

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

113. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/467) (1) 
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114. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ilinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/468) (1) 

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

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

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

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

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

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

121. — 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) 

122.: — 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) 

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

124. — 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) 

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

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

127. — istanbul Milletvekili Yüksek Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 
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128. — 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) 

129. — 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) 

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

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

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

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

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

135. — 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) 

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

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

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

139. — tzmir 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) 

\4Qİ — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin tçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 
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141. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan «Özal'la İsviçre'de görüştün» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

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

143. — 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) 

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

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

146. — İzmir Milletvekili Neccar Tütkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına üişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

147t — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Niğde Hindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

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

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

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

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

152. — istanbul 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) 

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

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

(41 inci Birleşim) 
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155. — 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) 

156. — Diyarbakır 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) 

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

15S,, — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir -
Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

159. — 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) 

160. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 
yabancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/546) (l) 

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

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

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

164. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Sımak İlçesindeki bazı 
yayla ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/549) (1) 

165. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıöğlu'nun yasadışı Türkiye Komünist 
Partisi ve kapatılan Türkiye İşçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için 
güvence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (l) 

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

167. — 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) 
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168. - Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sımak İlçesi Balveren Köyü ile 
Silopj ilçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

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

170. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

180. — 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) 
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181. — 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) 

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

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

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

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

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

187. — 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) 

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

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

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

191. — 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) 

192. — 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) 

193. — 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) 
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194. — 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) 

195v — 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) 

196. — içel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışın
daki firmalara yaptırılan programlar için yapüan ödemelere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/587) (1) 

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

198. — 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) 

199. — 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) 

200. — 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) 

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

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

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

204. — 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) 

205. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine üişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

206. — 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) 
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203, — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

208. — 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) 

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

210. — 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) 

211. — 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) 

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

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

214i — 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) 

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

216. — 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) 

217. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakam Er
can Vufalhan'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) 

218. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 
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219. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

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

221. — 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) 

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

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

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

225. — 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) 

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

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

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

229. — 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) 

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

231. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş ilçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) 
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232. — 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) 

233s — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

234. — 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) 

235. — 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) 

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

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

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

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

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

241j — 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) 

242. — 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) 

243. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, İzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
Önergesi £6/531) 
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244. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

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

246. — Balıkesir Milletvekili 1. 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) 

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

248. — 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) 

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

250. — 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) 

25li — 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) 

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

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

254. — 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) 

255. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/641) (1) 
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256. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetler Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

257. — 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) 

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

259. — 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) 

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

261. — Ankara Millet/ekili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişki/ Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

262. — 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) 

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

264. - 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) 

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

266. — 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) 

267. — 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) 
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268. — 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) 

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

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

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

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

273. — Erzurum Mületvekili ismail Köse'nin, Erzurum İlindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve ispir - Çamlıkaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

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

275. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
iline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

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

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

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

279. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde ili 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) 

280. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa 
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına üişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/609) 
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281. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

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

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

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

285. — 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) 

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

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

288. — 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) 

289̂  —*• Ankara Milletvekili İbrahim 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) 

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

291. — 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) 

292. — 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) 

293. — 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) 
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294. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK içel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

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

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

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

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

299. — 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) 

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

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

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

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

304. — 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) 

305. — 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) 

306. — 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) 
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307. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edime İli Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların 11 Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

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

309. — 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) 

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

311. — 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) 

312. — 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) 

313. — 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) 

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

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

316. — Kırklareli Milletveküi Gürcan Ersin'in, Konya tli Çumra İlçesi Türkmen 
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (î) 

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

318. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkanlmaksızın güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1) 
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319. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, istanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına ilişen Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

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

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

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

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

324. — tçel 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) 

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

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

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

328. — İstanbul. Milletvekili ismail Hakkı Ünal'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) 

329. — 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) 

330. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş 
îli Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

331. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 
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332. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenelenen «Hz. Muhammed'i anma gecesi»nde yaptığı konuşma
ya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

333. — 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) 

334. — 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) 

335. — 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) 

336. — 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) 

337. — 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) 

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

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

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

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

342. — 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) 

343. — 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) 

344i — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 
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345. — Çorum Milletvekili Rıza Uıman'ın, kamu iktisadî teşebbüslerinin sayısına 
ve bunların yönetim kurulu üyelerinin uzmanlık alanlarına göre dağılımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (1) 

346. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 
1990 - 1991 sezonu kömür ihtiyacına üişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) (1) 

347. — 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) 

34gt — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, NATO Alçak Uçuş ve Atış Eği
timi projesinin neden olacağı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/755) (1) 

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

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

351. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Cizre'ye içme suyu temin eden 
Keson Kuyularının Türkiye Kömür İşletmelerine ait kanalizasyon atıklarıyla kirlen
diği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/757) (1) 

352. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüFün, Noramin iş merkezinde borsa 
için yüksek fiyatla bina satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/758) (1) 

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

354. — 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) 

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

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

(41 inci Birleşim) 
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357. — 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) 

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

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

360. — 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) 

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

362. — 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) 

363., — 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) 

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

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

366. - Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, İstanbul Üniversitesinde öğrenci
lere saldırdıkları iddia edilen sivil kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/799) (1) 

367. — 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) 

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

369. -— Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/802) (1) 
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370. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1980'den bu yana satın alman, kiralanan ya da ortak 
olunan özel sektöre ait fabrikalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/804) (1) 

371H — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesinde 5.3.1990 günü 
meydana gelen olaylarda polislerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen sivil kişilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) (1) 

372. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, sınır ihlali suçundan dolayı Bis« 
mil Cezaevinde hükümlü bulunan bir Iraklıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
f6/807) (1) 

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

374. — 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) 

375. — tçel 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) 

376. — 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) 

377. — 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) 

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

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

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

381 < — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu İli Dgaz İlçesi 
Saraycık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatandaş
lara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/731) 
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382. — 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) 

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

384. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1.1.1.989 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen pirinç ithalatına ve ithal pirinçlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

385. — İzmir Milletvekilli Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde ülkemize iltica eden 
Irak'lılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1) 

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

387. — 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) 

388. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Elazığ'daki ferrokrom tesislerin
den krom çalındığı ve krom hırsızlığının önlenmesi için tesislere yöre dışından güven
lik görevlileri atandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/829) (1) 

389. — Edirne Milletveküi Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez İlçesi Karpuzlu Be
lediyesi sınırlan içinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin kimlere ne 
kadar bedelle kiraya verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) (1) 

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

391: — 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) 

392. — 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) 

393. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu II 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) 

394. — 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) 



395. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, 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) 

I 

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

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

398. — 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) 

399. — 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) 

400.; — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Bölgesindeki bakır 
ve çinko madenlerinin değerlendirilmesiyle ilgili üretim projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) (1) 

401. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, çimento işçilerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

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

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

404. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, T, C. Ziraat Bankasından teşvik 
kredisi almış olan Tercan ilçesindeki kümes hayvanı üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

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

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

407,, — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, öğretmenlere sendika kurma hakkı 
tanınıp tanınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/871) (1) 
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408. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İsparta - Karacaören, Tunceli - Mer
can ve Trakya barajları ile İğdır sulama suyu inşaatları nedeniyle usulsüz ödemeler 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/872) (1) 

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

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

411. - Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağh 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) 

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

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

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

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

416< — 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) 

417. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

426. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, hastalık nedeniyle bazı göllerimizde du
ran kerevit üretimine yeniden başlanması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

427. — İzmir 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) 

428. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonun
dan konut kooperatiflerine 1989 yılında verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/788) 

429. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir §aşmaz'ın, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığına bağlı hayvancılık işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

430. — Antalya Milletvekili 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) 

431. — 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) 

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

433. — Bursa Milletvekili İlhan Aşkın'm, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Taş
ocağı ve Asfalt Şantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin İçişleri Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/873) (1) 
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434. — 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) 

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

436. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının mer
divenleri ile merdiven korkulukları için yapılan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/876) (1) 

437. — 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) 

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

439. — 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) 

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

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

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

443,, — Kocaeli Milelfivekili Ömer Türkçakal'ın, Missuri Üniversitesi Siyasa! Bil
giler Fakültesince ülkemizle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin Başba
kandan sözllü soru önergesi (6/886) (1) 

444. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Millî Savunma Bakanlığınca 12 Ey
lül 1980 tarihinden sonra açılan ihalelere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/887) (1) 

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

446. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kamu iktisadî teşebbüslerinde yö
netim kurulu üyeliği veya danışmanlık görevi verilen eski miUetvekillerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/818) 
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447. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, eski belediye başkanlarından ve 
belediye başkanı adayı olup da seçilemeyenlerden kaç kişiye kamu iktisadî teşebbüs
lerinde veya diğer devlet kuruluşlarında görev verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/819) 

448. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum - îspir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

449. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bir kamu bankasını dolandıran 
yabancı kişilere ülkemizde ticaret yapma izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

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

451. — 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) 

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

453. — 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) 

454t — Hatay Milletvekili Ah Uyar'ın, Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanlığı 
Makamının tarafsızbğına gölge düşürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/889) (1) 

455. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri İli Çukurca İlçesinde ko
ruculuk kabul etmeyen köylülerin bulunduğu köylerin etrafının mayınla döşendiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

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

457. — istanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Başbakanlıkça Devlet Plan
lama Teşkilatından alındığı iddia edilen hayali ihracat dosyaları için dava açılıp açıl
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

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

459. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Devlet İhale Kanununun 44 üncü 
maddesi uyarınca verilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/892) fi) 
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46Û. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, konut ©dindirme fonu için toplanan 
paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

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

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

463. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İli Beytüşşebap İlçesine bağ
lı Dönmezler, Kovankaya ve Yassıtaş köylerindeki vatandaşlardan köylerini boşalt
malarının istendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

464. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Cumhurbaşkanlığının 1990 malî 
yılı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

465. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Mardin İli Dargeçit İlçesinde 30.5.1990 
- 1.6.1990 tarihlerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/896) (1) 

466. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Bayan Özal'ın Japonya ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/909) (1) 

467. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, küçük esnaf ve çiftçilerin vergi 
cezalarının affedilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/910) (1) 

468. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birine işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/911) (1) 

469. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Beytüşşebap İlçesi Oymakaya Kö
yü civarında 1990 yılı Nisan ayında meydana gelen olaya ve olayla ilgili olarak ileri 
sürülen iddialara ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

470. — 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) 

471. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Bağ - Kur emeklilerinin yaşam 
standardının yükseltilmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

472. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara îli Şereflikoçhisar İlçesinde 
görevli jandarma bölük komutanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/914) (1) 
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473. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, 3.6.1990 tarihinde yerel seçim yapılan yer
lerde seçimden önce kaç kişinin işe alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/915) (1) 

474. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, ülkemizce, İslam Kalkınma Ban
kası ile Kuveyt, Suudi ve Sama fonlarından alındığı iddia edilen kredilere ve 1989 
yılında güvenlik güçlerine intikal eden irtica olaylarına ilişkin Başbakandan söziü soru 
önergesi (6/916) (1) 

475. -— İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgüi'ün, geçmiş yıllarda tatile gönderilen 
öğrencilerin sayısına ve öğrencilere «gençlik tatil kredisi» verilip verilmeyeceğine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

476. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Etibank - Kütahya 100 üncü 
Yıl Gümüş Üretim Tesislerinin yıllık üretim miktarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/918) (1) 

477. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, silah taşıma ruhsatı verilen il 
genel meclisi üyelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

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

479. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, T. C. Ziraat Bankasınca hayvan
cılık kredilerine uygulanan faiz oranına jiliş'kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/925) (1) 

480. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, 1990 yılı hac döneminde baş-, 
vuruda bulunan ve hacca gidebilen vatandaşların sayısına ve hacı adaylarından alınan 
ücretlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

481. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Fırat Üniversitesinde çalıştırılan ge
çici işçilere közleşmeye bağlı haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/927) (1) 

482. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Karaman İli Ermenek İlçesinde 
Türkiye Emlak Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/929) (1) 

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

484. — 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) 

485. - Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru ömeirg«sıi (6/856J 
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486. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra İlçesi adlî teşkila
tının ne zamarjı kurulacağına ilişkili Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

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

488. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Çevrimli Köyünde meydana gelen 
olayla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

489. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, otomobil ithalinin neden olacağı 
sorunlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

490. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, bakanlıkların ve kamu iktisadî teşeb
büslerinin sosyal eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanabilme koşullarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

49 i. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir Devlet Bakanının gümrüksüz ola
rak yurda kaçak mal soktuğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/934) (1) 

492H — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı üst düzey bürokratların «Rabı-
tat-ül Alem-il İslam Teşkilatı» tarafından hacca davet edildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

493. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Ankara Sigortanın Etibank tarafın
dan satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

494. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Muğla İli Milas İlçesi, Güllük 
Kasabası Dalyan bölgesinde yapılması düşünülen havaalanına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/937) (1) 

495. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Denizcilik Bankasınca, gemi alımı 
için kimlere ne miktar kredi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/938) (1) 

496. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 1990 yılı hacı adaylarının kar
şılaştıkları bazı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) (1) 

497. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, vatandaşlıktan çıkartılan bazı 
eski vatandaşlara farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/941) (1) 

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

499. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Eruh İlçesi Bingöl Köyünden bir 
vatandaşın ikibuçuk ay gözaltında bulundurulduğu ve konutunun güvenlik mensup
larınca yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) (1) 
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500. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resince Ankara Mesnevi Sokakta yaptırılan lojmanların tefriş ve tahsisine ve idarece 
bazı usulsüz işlemler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/943) (1) 

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

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

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

504. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, MİT'in Ankara Teşkilatında gö
revli sivil kökenli elemanların Doğu ve Güneydoğudaki illere sürüldüğü iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) (1) 

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

506. — 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) 

507. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Van İli Başkale İlçesi Yukarı Dik
men Köyünde 1.6.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) (1) 

508. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, Hacıbektaş Veli Müzesi girişinin 
sol tarafında bulunan mezarların külliye içerisinde başka yere nakledildiği iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) (1) 

509. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1990 yık Haziran ayında Tunceli İli 
Ovacık İlçesi Çayüstü Köyünde ve 1.8.1990 tarihinde Mardin İli Kızıltepe İlçesi Ay
dın Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/947) (1) 

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

511. — Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan tahıl bedeli olarak çiftçilere verilen çeklerin karşılıksız çıktığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/948) (1) 
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512. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A. O. ile 
ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/949) (1) 

513. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Sarıgöl İlçesinin güneyin
deki kuşatma kanalının doldurulmasının neden olduğu sorunlara ve Ömerli Deresinin 
ıslahına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) (1) 

514. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut İdaresince İzmit - Yahya 
Kaptan'da yaptırılmakta olan konut inşaatlarının hangi firmalara ne kadar bedelle 
ihale edildiğine ve firmalara yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/951) (1) 

515. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Toprak Mahsulleri Ofisince Trak
ya yöresinde 22.7.1990 tarihinden bu yana çiftçilerden satın alınan tahılların bedelle
rinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/952) (1) 

516. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli Uludere İlçesi Ballı 
Köyünden bazı vatandaşların keyfî olarak gözaltına alındığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) (1) 

517. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşchir Belediyesince Macar 
tkarus Firmasından satın alınacak körüklü otobüsler için Ziraat Bankasınca teminat 
mektubu verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) (1) 

518. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Şırnak İline bağlı Dereler ve 
Taraklı köylerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

519.j T— Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlete ait makam otolarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) (1) 

520. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlet yetkililerinin son altı ayda 
yaptıkları yurt dışı gezilerinin maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/962) (1) 

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

522. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, körfez krizi nedeniyle ülke
mizin uğradığı ekonomik kayıplara ve bu kayıpların telafisi için hangi ülkelerce ne 
gibi taahhütlerde bulunulduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/964) (1) 

523. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Etibank Mazıdağı Fosfat İşletme te
sislerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

524. - Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A.O. Genel 
Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 
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525. - - Hatay Milletvekili AİT Uyar'm, Yalova - Gökçedere Köyünde şeriat çağ
rısı yaptığı iddia edilen bir kişi hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/968) (1) 

526. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Ardahan - Şavşat karayolunun ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/970) (1) 

527. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, Zara - Suşehri Geminderesi yolu
nun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/971).(1) 

528. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Nusaybin'in Kuru Köyünde 26 -
29.8.1990 tarihlerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/977) (1) 

529. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, ülkemizde faaliyet gösteren sermaye 
şirketlerinden hangilerine kamu adına sermaye ortağı olunduğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/978) (1) 

530. - Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Göksün - Andırın ve 
Andırın - Kahramanmaraş yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6882) 

531. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Menderes Deltasına ve bölgede 
uygulanacak olan «Sulak alanların ve bataklıkların kurutulması projesi»ne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/981) (1) 

532. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, beslenme bozukluklarının önlenmesi 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve hekimi bulunmayan sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

533. — îzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir'in kurtuluş törenleri nede
niyle Atatürk Anıtı'na çelenk koymak isteyen Türkiye Birleşik Komünist Partisi yöne
ticilerine izin verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/884) 

534. -••- Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli Uludere İlçesindeki yok
sul vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yardım yapılmadığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

535. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Çevre Kirliliğini Önleme Fonun
dan illere ayrılan tahsisatlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) (1) 

536. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli merkezinde oturan va
tandaşlara ait meyve ve kavak ağaçlarının güvenlik güçlerince kesildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

537. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, günlük bir gazetenin 21.8.1990 
tarihli nüshasında yeralan bir makaleye ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/999) (1) 
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538. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinin çevre sorunlarıyla 
ilgili olarak yabancı bir firmaya tanzim ettirilen rapora ve bu rapor gereğince alınan 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) (1) 

539. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Yuvacık (Kirazdere) Barajına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) (1) 

540. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul - Adapazarı ve İzmit - Ya
lova karayolları üzerindeki bazı yerleşim yerlerine üst geçit yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) (1) 

541. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Çankırı İli İlgaz İlçesi Saraycık 
Köyünde 15.7.1987 tarihinde meydana gelen yangından zarar gören vatandaşlara ne 
gibi yardımlar yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/897) 

542. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, Kalecik Barajı Düziçi ve Os
maniye sulama şebekelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1005) (1) 

543. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, soğuk demirciljk meslek dalı için 
yazar kasa kullanma mecburiyetinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/898) 

544. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlindeki ulaşım sorununa ve bu 
îl'de Karayolları ve Köy Hizmetleri bölge müdürlükleri kurulup kurulmayacağına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1006) (1) 

545. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Bayat İlçesi İmrallı Köyüj 
Sağlık Ocağının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/899) 

546. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Çay - Dinar karayoluna ve Afyon İli 
Emirdağ İlçesine bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

547. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Tatarlı Kasabasında daha 
önce kapatılan jandarma karakolunun yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

548. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, üniversitelerdeki doçent ve pro
fesörlerin çalışma statülerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1007) (1) 

549. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İlinin ne zaman doğal 
gaza kavuşturulacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) 

550. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Beşkarış ve Akçaköy barajları
nın yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 
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551. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Çevre Müsteşarlığınca belediye
lere verilen çöp araçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) (1) 

552. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde kapalı bulunan 
okul sayısına ve öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/904) 

553. _ Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin'de nakliyat işiyle uğraşan 
şoför ve nakliyecilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

554. — Bingöl Milletvekili îlhami Binici'nin, Bingöl İli Sıtma Savaş Kurumunda 
görevli bir sağlık memurunun emekliye ayrılış nedenine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/907) 

555. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Aşağı Sakarya Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

556.— Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magic Box'ın yayınına nasıl ve 
niçin izin verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

557. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Devlet Denetleme Kurulundaki 
boş üyeliklere ve bu Kurulca incelenen yolsuzluk dosyalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1015) (1) 

558. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya îlindeki Gökçeören batak
lığının kurutulması ve Çark Deresinin ıslahı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve îskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

559. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

560. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magıc Box Şirketine Türkiye Kal
kınma Bankasınca kredi verilip verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/923) 

561. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Merkezine bağlı Ör-
dekli Köyündeki vatandaşlara ait ot yığınları ile ahırların güvenlik güçlerince yakıldı
ğı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) (1) 

562. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Polly Peck Şirketine Hükümetimiz
ce teminat mektubu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1018) <|1) . 

563. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Çevre Kanununun uygulanmasıy
la ilgili olarak çıkarılması gereken yönetmeliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1019) (1) 

(41 inci Birleşim) 
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564. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tabir Şaşmaz'ın, 1991 yılı Yunus Emre tanıtım 
ve kutlamaları için ne gibi hazırlıklar yapıldığına ilişkin 'Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/924) 

565. — İçel Milletvekili M. istemihan Talay'ın, üniversite öğrencilerinin yurt, burs 
ve kredi sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1020) (1) 

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

567. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, çiftçilerden alınan sulama suyu üc
retlerine ve Mersin'in İğdır Köyünün sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1022) (1) 

568. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, 3320 numaralı Kanunun uygulama
sına ve sertifikalı arsa satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

569. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli ilinin ilkokul öğretmeni soru
nuna ve Tunceli doğumlu ilkokul öğretmenlerine bu İl'de görev verilmediği iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1024 (1) 

570. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İçişleri Bakam Abdüikadir Aksu'nun Ba
kanlık görevine atanmasından bu yana meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1025) (1) 

571. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi
nin satın alacağı otobüsler için teminat mektubu verilmesi konusunda T. C. Ziraat 
Bankasına yaptığı başvuruya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) (1) 

572. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antbirlik Yönetim Kurulunun feshe
dilmesinin nedenine ve bu kuruluşun borçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/953) 

573. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Eskişehir özel Tip Cezaevinin konu
muna ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

574. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, işkence nedeniyle polisler aleyhine 
açılan bir davaya bakan yargıçların tehdit edildikleri iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/955) 

575. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra hangi be
lediyelere ne miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 

576. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, televizyonda yayınlanan «32 nci 
Gün» programına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

577. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, yabancı dil eğitimi yaptırmak ama
cıyla 26.3.1989 tarihinden sonra yurt dışına gönderilen basın mensuplarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) 
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578. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra proje 
karşılığında hangi belediyelere ne kadar yardım yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

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

580. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, yurt dışında çalışan yurttaşları
mızın doğan çocuklarına verilebilecek isimlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/982) 

581. — Çorum Mületvekili Rıza Ilıman'ın, üniversitelere bağlı hastanelere başvu
ran dar gelirli vatandaşların ücretsiz olarak muayene ve tedavi edilmelerinin düşünülüp 
düşünülmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/983) 

582. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
yapıldığı iddia edilen bilgisayar ihalesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/985) 

583. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfınca gerçekleştirilen kok kömürü ithaline dair ihalenin iptal nedenine 
ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/986) 

584. — Erzurum Milletvekili 'İsmail Köse'nin, Adıyaman İl özel İdaresince ger
çekleştirilen kum ocağı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) 

585. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Aile Bütünlüğünün Korunması Dairesi eski Başkanına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/988) 

586. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Genel Müdürü için tanzim ve tefriş edildiği iddia edilen makam odalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

587. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu için gerekli mobilya ve büro eşyasının Devlet Malzeme Ofisinden satın 
alınmamasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/990) 

588. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce açıldığı iddia edilen eşofman ihalesine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/991) 

589. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Devlet alacaklarına uygulanan faiz ora
nına ve personel alımı için yapılan sınavlarla ilgili suiistimal iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) 

590. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum'daki sanayi kuruluşlarınca kir
letilen Derinçay'ın neden olduğu çevre sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/997) 
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59i. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Yüksek Öğretim Kanunu ile Toplantı 

ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa mutıalefet ettikleri iddia edilen öğretim üyeleriyle 
ilgili olarak Vilayetçe takibat yapılıp yapılmadığına iiişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1003) 

592. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Yüksek Öğretim Kanunu ile Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettikleri iddia edilen öğretim üyeleriyle 
ilgili olarak savcılıkça takibat yapılıp yapılmadığına ilişlkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1004) 

593. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, özel Harp Dairesine bağlı ol
duğu iddia edilen bir örgüte ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) 

594. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Güneydoğu'da görev yapan güvenlik 
görevlilerinden bazılarının psikolojik problemleri nedeniyle suç sayılacak eylemler yap
tıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1011) 

595. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Altıntaş - Gediz karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 

596. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Aslanapa - Altıntaş yoluna ve 
Kütahya Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce 1990 yılında gerçekleştirilen ve 1991 yılın
da gerçekleştirilecek olan asfalt çalışmalarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1013) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 2954 Sayılı Kanunun 13 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/744) (S. Sayısı : 463) (Dağıt
ma tarihi : 18.10.1990) 

2. — 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) 

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

4. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Millet-
veküi 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 
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(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi v$ 
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) 

5. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.11983 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) 

6. — 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) 

7. — îçel 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) 

8. — Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Dü
zenlenmesine ilişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı : 
414) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

X 9. — 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 10. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Saydı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

X 11. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : î 5.5.1990) 

12. — İzmiı Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Saydı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna iki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırük, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

13. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Saydı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 
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14. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

15. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kak 
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) 

16. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

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

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

19. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

20. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazhğınm 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) 

21. — 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) 

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

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

X 25. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 27.9.1990) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 27. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 27.9.1990) 

28. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

29. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

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

31. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma ta
rihi : 25.10.1990) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu-
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ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

35. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri Komis
yonları Raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 31.10.1990) 

36. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 37. — Avrupa Yerel Yönetimler özerklik Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

X 38. — Malatya Milletvekili Galip Demirel'in, Bankalar ve Sigorta Şirketleri ile 
Özel Finans Kuruluşlarının Vakıf Eski Eserlerinin Onarım ve Restorasyon Giderlerin© 
İştiraki Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sa
yısı : 478) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

X 39. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı: 482) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

40. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi : 8.11.1990) 

X41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi ; 8.11.1990) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî tşbirliğine ilişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı : 485) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine ilişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna. Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi: 8.11.1990) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu-
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ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Pışişleri komisyonları raporları (1/609) 
(S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 
&11.1990) 

X 46. — Yeraltı Madenlerinde işe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı • 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 47. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet

vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayıları : -361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

48. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin' 
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 28.11.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(41 inci Birleşim) 




