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C) ÖNERİLER 339 
a) Danışma Kurulu Önerileri 339 
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'(7/1*2) 363:365 
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5. — Muğla Milletvekili Musa GökbeTin, "Giresun tlinde Kadınlar için 
Arıcılığı Geliştirme Projesi"ne ve Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vak
fının bu proje ile ilgisine ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakam Lut-
fullah Kayalar'ın yazılı cevabı (7/1946) 365:368 

6. — İsparta Milletvekili Abdullah Aykon Doğan'ın, turistik yatırımlar için 
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7. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, yat yapım ve işletmeciliğinin so
runlarına ilişkin sorusu ve Turizm Bakam İlhan Aküzüm'ün yazılı cevabı (7/1955) 370:371 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te açıldı. 

Kars Milletvekili Mahmut Almak, Körfez savaşı nedeniyle yurda dönen işçilerin sorunları 
ile Kuveyt'e işçi gönderileceği söylentilerine ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin doktora tezine iliş
kin gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Işın Çelebi cevap verdi. 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 47 arkadaşının, kamu kurumlarına ait yabancı menşe
li taşıtları ekonomik ömürlerini doldurmadan toplatarak sattırdığı ve bu eyleminin 237 sayılı 
Taşıt Kanununun 16 ncı maddesine uyduğu iddiasıyla Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kah
veci Hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/4) okundu; Danışma Kuru
lunca tespit edilecek görüşme gününün Genel Kurulun onayına sunulacağı; 

Kocaeli Milletvekili Al â et tin Kurt ve 19 arkadaşının, Bulgaristan'dan ülkemize göç eden 
soydaşlarımızın sorunlarını ve bu sorunların çözümü için bugüne kadar yapılan çalışmaları 
tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı; 

Antalya Milletvekili ibrahim Demir'in (6/1110) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi okundu; sorunun geri verildiği; 

Açıklandı. 

Genel Kurulu ziyaret eden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Yüksek Sovyetinden Yuri 
Vlademiroviç Golit Başkanlığındaki Parlamento Heyetine Başkanlıkça "Hoş geldiniz" denildi. 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Dört 
Ek Madde Eklenmesi ve Bir Ek Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı
nın (1/591) (S. Sayısı: 507 ve 507'ye 1 inci Ek) 7 nci maddesine kadar ki bölümü kabul edildi. 

İstem üzerine yapılan yoklama sonucunda, Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunma
dığı anlaşıldığından, 2 Nisan 1991 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.10'da 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Ordu Çanakkale 
Ertuğrul Özdemir Mümin Kahraman 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

29 . 3 . 1991 Cuma 
Tasarı 

1. — Belediye ve il özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/801) (İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.3.1991) 
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Teklifler 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türkiye Muhtarlar Birliği Yasa Teklifi (2/521) 

(Adalet ve İçişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.3.1991) 

2. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 3 Arkadaşının; Altmışbeş Yaşını Doldurmuş Muh
taç, Güçsüz, Kimsesiz ve Sakat Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 1.7.1976 Ta
rih ve 2022 Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/522) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.3.1991) 

3. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ve 2 Arkadaşının; 21.5.1986 Tarihli ve 3289 Sa
yılı Kanunun Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/523) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 273.1991) 

4. — Kırklareli Milletvekili Cemal özbilen'in; Bir ti ve Bir İlçe Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifi (2/524) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 273.1991) 

Raporlar 

1. — 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 17 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair 415 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/707) (S. Sayısı: 545) (Dağıtma tarihi: 293.1991) (GÜNDEME) 

2. — Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sana
yi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/664) (S. Sayısı: 548) (Da
ğıtma tarihi : 293.1991) (GÜNDEME) 

3. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ile Ankara Milletvekili Hazım Kutay'ın, 657 
Sayılı Devlet Memurları Kanununa Geçici 32 nci Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/503) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma tarihi : 293.1991) 
(GÜNDEME) 

Yazüt Soru Önergesi 
1. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, 2932 numaralı Türkçeden Başka Dillerde Yapıla

cak Yayınlar Hakkında Kanunla ilgili tasarı ve tekliflerin komisyonlarda gündeme alınmadığı 
iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1998) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 183.1991) 

1 . 4 . 1991 Pazartesi 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. —Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, üreticilere verilen kredi faizlerinin düşürülmesi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1159) (Başkanlığa geliş tarihi : 273.1991) 

2. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, çiftçilerin bazı sorunlarına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) ((Başkanlığa geliş tarihi: 273.1991) 

3. —Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, işsizliği azaltmak için ne gibi tedbirler alına
cağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1161) (Başkanlığa geliş tarihi : 273.1991) 

4. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, hayvan üreticiliğinin desteklenmesine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1162) (Başkanlığa geliş tarihi : 
273.1991) 
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5. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Kurumunda ça
lışan işçilerin 1991 yılı son ikramiyelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1163) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 273.1991) 

6. — Zonguldak Milletvekili Güneş Mütfüoğlu'nun, Zonguldak tli Çaycuma İlçesi girişi
ne sinyalizasyon yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1164) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.3.1991) 

7. — Zonguldak Milletvekili Güneş Mütfüoğlu'nun, Filyos Çayının kanala alınıp alınma
yacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) (Başkanlığa ge
Uş tarihi : 273.1991) 

8. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, SEKA Çaycuma Kâğıt Fabrikasında 
boşalan kadrolara yeni işçiler alınıp alınmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1166) (Başkanlığa geliş tarihi; 273.1991) 

9. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Kurumu işçileri
nin toplu iş sözleşmesi farklarının ödenmediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1167) (Başkanlığa geliş tarihi : 273.1991) 

10. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli tli Kandıra ilçesinde şeker fabrikası 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1168) (Başkanlığa geliş tarihi : 273.1991) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, Nevşehir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi olan 
3 hekimin telgraf emri ile Doğu'ya sürüldükleri iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1999) (Başkanlığa geliş tarihi : 273.1991) 

2. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, 1990 ve 1991 yılları yatırım programı gereğin
ce Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce Kocaeli tlinde yapılan ve yapılacak olan tarım sektörü 
ile ilgili işlere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2000) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 273.1991) 

3. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, çarşı ve mahalle bekçilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin tçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2001) (Başkanlığa geliş tarihi : 273.1991) 

4. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, iskilip Ulaş Tuğla Fabrikasında özel idareye ait 
hissenin bir kişiye satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2002) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 283.1991) 

5. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Kartaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nce 
kurulan işletmenin, yönetim kurulu kararı olmadan satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/2003) (Başkanlığa geUş tarihi : 283.1991) 

6. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, milletvekillerine nezarethane ve cezaevlerinde 
inceleme yaptırılmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2004) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 283.1991) 

7. — Edirne Mi'letvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Edirne - Selimiye öğrenci Yurdu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2005) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 283.1991) 
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Gensoru Önergesi 

1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 21 arkadaşının, uyguladıkları yanlış politi
kalar sonucunda Türk tarımını ve Türk çiftçisini aşılması gittikçe imkânsızlaşan bir darboğa
zın içine soktukları iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 99 uncu, içtüzü
ğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/20) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 283.1991) (Dağıtma tarihi : 313.1991) 

2 . 4 . 1991 Salı 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta - Atabey Göleti projesine ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.1991) 

2. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta Merkez Hanife - Sultan Mahallesi 
taşkın koruma projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1170) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 1.4.1991) 

3. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Şarkikaraağaç ilçesi sulama projesine ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.1991) 

4. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta - Uluborlu Barajı yukarı havza ıslahı 
taşkın ve rüsubat kontrolü projesine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1172) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.4.1991) 

5. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Şarkikaraağaç Yenişar Bademli Kasabası su
lama projesine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1173) (Başkanlı
ğa geliş tarihi ; 1.4.1991) 

6. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta Merkez Gönenbağarası Göleti proje
sine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1174) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 1.4.1991) 

Kurt/s Soru Önergesi 

1. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil 
personelin sorunlarına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2006) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 1.4.1991) 

• 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangiil (İstanbul), İsmail Üğdül (Edime) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞ! KONUŞMALAR 

1. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, Bağ-Kur sigortalı ve emeklilerinin sorunlarına iliş
kin gündem dıst konuşması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam İmren Aykut'un cevabı 

BAŞKAN — Sayın Kâzım Ulusoy, Bağ-Kur emeklileriyle ilgili gündem dışı söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Ulusoy. 
KÂZIM ULUSOY (Amasya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama başla

madan evvel, Yüce Meclisin değerli milletvekillerine saygılar sunuyorum. 
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, 1.10.1972 tarihinde, 1479 sayılı Kanunla kurulmuş ve yaklaşık 

20 yıldır Türkiye'nin gündeminde olup, kendi nam ve hesabına çalışan esnaf ve sanatkârlar 
gibi, ticarî kazançları dolayısıyla gerçek ya da götürü usulde Gelir Vergisi mükellefi olan va
tandaşlarımızın sosyal güvenlik hizmetlerini sağlamaktadır. 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün, kuruluşundan yaklaşık yirmi yıl sonra, yani 1991 yılının 
ortalarına yaklaştığımız bir sırada, genel durumuna baktığımızda, çok karamsar bir tablo be
lirmektedir. 

Bugün, 2 milyon 75 bin sigortalıyı ve 585 bin emekli vatandaşı kapsamına almış olan Bağ-
Kur, emekli vatandaşlara, günümüzdeki ekonomik değerlerle mukayese edildiğinde, komik de
necek emekli aylıkları ödemektedir. Ayrıca, Bağ-Kur'un sağlık sigortası kapsamında 9,5 mil
yon kişi vardır. 

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, 6 nci basamaktan emekli olanlara 160 289 TL. 8 inci basa
maktan emekli olanlara 187 490 TL. ve 12 nci basamaktan emekli olan vatandaşlara ise 242 
000 TL. emekli aylığı vermekte olup, söz konusu miktarlara 10 675 TLIık sosyal yardım zam
mı da dahildir. Yine Bağ-Kur emeklilerinin büyük bir çoğunluğunun 6 nci ve 8 inci basamak
tan emekli oldukları dikkate alındığında, yukarıda belirtilen emekli aylıklarının, iki kişilik bir 
ailenin bile bir aylık ekmek ve çay masraflarını dahi karşılamaktan çok uzak olduğu anlaşıla
caktır. 

Ayrıca, emeklilerine, 1987 yılından beri hiç değişmeden verilen 10 675 TL'Iık sosyal yar
dım zammının, diğer sosyal güvenlik kuruluşları olan Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekli 
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Sandığı emeklilerine verilen 300 000 TL. civarındaki sosyal yardım zammı niteliğindeki para 
ile karşılaştırıldığında, ne kadar yetersiz olduğu da görülecektir. 

Bağ-Kur'dan emekli olan vatandaşlara son derece düşük tutarlı emekli aylıkları ödenmesi 
yetmezmiş gibi, özellikle son bir yıldır, Bağ-Kur sigortalılarına, emeklilerine ve bunların hak 
sahiplerine verilen sağlık yardımları da, uygulama yönünden bir felakete dönüşerek, çıkmaza 
girmiştir. 

Primlerini muntazaman ödeyerek borçlarını kapatan sigortalılar ve emekliler, kendilerine 
verilen sağlık karneleri ile sağlık kuruluşlarında muayene olamamakta, muayene olsalar bile, 
Bağ-Kur'un şu anda eczanelerle sözleşmesi olmadığı için, Bağ-Kur'lu, kendi cebinden para öde
yip, ilaçlarını eczanelerden alıp, reçete bedellerini bağlı bulundukları il müdürlüklerinden geri 
almak için fatura ve reçeteleriyle müracaat etmektedirler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; reçete bedellerinin ne zaman ve ne kadar kesinti yapı
larak ödeneceği meçhul olup, kadrosunda eczacı olmayan il müdürlükleri de, reçeteleri, ince
lenmek üzere Ankara'ya, Genel Müdürlüğe göndermektedirler. Ayrıca, Bağ-Kur ile sözleşmesi 
olan eczaneler, reçete bedelleri üzerinden vatandaş lehine yüzde 5 ıskonto yapmaktaydılar. Va
tandaş, reçete tutarını Bağ-Kur il müdürlüğünden almakla bu avantajdan mahrum olmakta
dır. Zira, Bağ-Kur, reçete bedellerini vatandaşa öderken, reçete bedeli üzerinden yüzde S kesin
ti yapıp, ödememektedir. Böylece, vatandaş, farkında olmadan istismar edilmiş oluyor.. 

Eczanelerin 1990 yılı Kasım ayında, Bağ-Kur'un ilaç bedellerini ödemediği için başlattığı 
"Bağ-Kur'luya ilaç vermeme" eyleminden vatandaşlar son derece mağdur olmaktadır. Yine 
bazı hastanelerde, oluşan Bağ-Kur'un borçlarından dolayı, Bağ-Kur'luya bakılmamaktadır. Bağ-
Kur'un eczane ve hastane borçları 100 milyar lira civarında olup, halen Bağ-Kur'un bu borcu
nu kendi malî olanakları ile kapatması şu anda mümkün değildir. 

Bağ-Kur'lu, hem maaşlarının komikliğinden, hem sağlık hizmetlerinin içerisine düştüğü 
çıkmazdan feryat etmektedir. Bu durum, Bağ-Kur primini muntazaman ödeyen Bağ-Kur'luyu 
prim ödemeye teşvik etmektedir; çünkü, primini normal ödese, karşılığında alacağı bir hizmet 
yoktur. Emekli olduğunda, günümüzde komik denecek bir emekli aylığı alacağı gibi, sağlık 
hizmetlerinden de gereği gibi faydalanamamaktadır. 

Bağ-Kur'un halen içerisinde bulunduğu malî çıkmaza, köklü bir çözüm bulunması gere
kir. Bu konuda sorumlu Sayın Bakan tmren Aykut, gerek televizyonda, gerekse basında verdi
ği demeçlerde, ' 'Bağ-Kur'lunun hastanelerde muayene olamayacağını, Bağ-Kur'un iflas 
edebileceğini" çok rahat bir şekilde söylemektedir. 

Bağ-Kur Genel Müdülüğü de, sigortalılardan prim toplama işlemlerinden Bağ-Kur il mü
dürlerini sorumlu tutmuş ve il müdürleri ellerinde prim tahsilat makbuzlarıyla, dükkân dük
kân dolaşarak prim toplamaya çalışmaktadırlar. Bazı il müdürleri de megofonlarla prim tahsi
latı yapmaya çalışarak, bir nevi çığırtganlık yapmaktadırlar. Böyle bir uygulama, son birbu-
çuk senedir devam etmekte olup, malî çöküntüye çözüm olmadığı gibi, devlet memurluğunun 
gerektirdiği ciddiyet de büyük ölçüde zedelenmiştir. 

Yine, gerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, gerekse Bağ-Kur Genel Müdürlü
ğünce verilen demeçlerde, Kuruma on yıllık çalışma belgesi vererek emekli olan vatandaşlar 
"bedava emekli" diye suçlanmakta olup, nimet - külfet dengesine uygun olmayan emekliler 
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oldukları, bu kesime ödenen emekli aylıklarının Kurumu malî çıkmaza ittiği açıklanmıştır. On 
yıllık çalışma belgesi vererek emekli olan vatandaşlar, bugün en az 60 yaş civarında olup, bu 
emekliler, zamanında kanunların kendilerine öngördüğü borçlarını ve primlerini zamanında 
ödeyerek, yıllar önce emekli olmuşlardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüleceği üzere, bu konuya çözüm araması gereken 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile Bağ-Kur Genel Müdürlüğü yetkilileri ma
zeretler üretmeye yönelmişlerdir. Bağ-Kur'luların emekli aylıkları ve sağlık uygulaması konu
sundaki feryatlarını, hemen hemen her gün, gerek mahallî basında, gerek ülke çapında yayın 
yapan basında izlemek mümkündür. 

Şu ana kadar Bağ-Kur'un içerisinde bulunduğu malî çöküntüye çözüm getirmeye yönelik 
herhangi bir çalışma yapılmamış olup, Bağ-Kur'lu vatandaşlar, eczane ve sağlık kuruluşları, 
Bağ-Kur Genel Müdürlüğünce oyalanmaktadır. Malî çöküntünün sorumlusu olarak Bağ-Kur 
sigortalısı ve Bağ-Kur emeklileri gösterilmektedir. 

Ayrıca, son aylarda taşra teşkilatına, Bağ-Kur Genel Müdürlüğünce yapılan, vasıfsız ida
reci tayinleri de il müdürlüklerindeki iş verimini düşürmüştür. 

Primlerini, kazançlarının yetersiz olmasından dolayı ödeyemeyen Bağ-Kur'lu küçük es
naf ve sanatkârların üzerlerine, Bağ-Kur icra memurları giderek, bu kişilerin işyerlerinde ve 
evlerinde bulunan eşyaların hacizlerini isterlerken, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü de, örtülü öde-

- nek olarak aldığı 500 milyon lirayı, istediği gibi harcamaktadır. Bağ-Kur Teftiş Kurulu Başkanı 
da, prim tahsilatı düşük olan il müdürlüklerine müfettişleri göndermek ve prim tahsilatı yap
maları için il müdürlüklerine bir nevi gözdağı verdirmek suretiyle, bu duruma alet olmuştur. 

Halbuki, primlerini normal olarak ödeyen Bağ-Kur'luların bu paraları, Bağ-Kur'luya ya
zılan reçetelerden dolayı, sahte ilaç kupürleriyle veya başka yollardan haksız kazanç sağlayan 
kişilere veya -500 milyon liralık örtülü ödenekle- Bağ-Kur üst düzey yetkililerinin zevklerine 
-üzülerek ifade ediyorum- peşkeş çekilmektedir. 

Bag-Kur'lunun, şu anda, ödediği prim karşılığında alacağı ne doğru dürüst bir emekli maaşı 
ne de sağlık hizmeti vardır. Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kişiyi direkt ilgilendiren bu konuyu, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Genel Müdürlük yetkilileri, durumun vahameti orta
da iken, kendilerinin sorumlu olduklarını unutarak, izlemektedirler. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın tmren Aykut; buyurun. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Bağ-Kur'la ilgili olarak kıymetli milletvekilimizin şikâyetlerini din
ledik. Bu şikâyetleri ve sıkıntıları, kendisinden çok daha fazla hissetmekteyim; ama, ne yapa
lım ki, Bağ-Kur, sistem olarak, daha kurulurken bazı yanlışların üzerine oturtulmuştur ve o 
gün bugün de bu yanlışlar büyüyerek devam ettirilmiştir. Şimdi, bu yanlışları tamamen orta
dan kaldıramasak bile, biç olmazsa azaltabilmenin gayreti içindeyiz. 

Bu yanlışlar nelerdir? Yanlışlardan birincisi şudur: Hem biz Parlamento olarak hem de 
vatandaşlar olarak, sosyal güvenlikten yanlış şeyler bekliyoruz. Sosyal güvenlik sisteminin, in
sanlara fevkalade bol maaşlar verip, rahat rahat geçinebilecekleri bir geliri sağlayacağını 
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zannediyoruz. Halbuki, bu bir sigorta sistemidir ve sigorta sisteminde, ne kadar primi ne ka
dar yıl öderseniz bunun matematik karşılığı olan bir meblağ vardır ve sigorta, size bunu ölün
ceye kadar, muntazam bir şekilde ödemekle yükümlüdür. Sosyal güvenlik sisteminin insanlara 
taahhüt ettiği husus budur. 

Bağ-Kur -evet gayet doğru olarak ifade ediliyor, ben de bunu kabul ediyorum- maaş ola
rak yüksek ve tatminkâr bir ödemede bulunamıyor. Bunun bir sebebi -bahsettiğim gibi- aldığı 
sınırlı prim nedeniyle, bunun karşılığı olan paranın ödenmesidir. İkinci sebebi de, primlerin 
muntazam bir şekilde ödenmemesidir. Şu anda Bağ-Kur'un 2 milyon 100 bin civarında sigor
talısı vardır. Bunların 350-400 bini prim ödemekte, diğerleri ise hemen hemen hiç ödememek
tedirler. 

Bağ-Kur, yüksek oranda emekli çıkarmaktadır; Bağ-Kur'dan her ay 7 bine yakın insan 
emekli olmaktadır. Bir kere, sistem, emekliliği teşvik edici şekilde oluşturulmuştur. Diğer ta
raftan, Bağ-Kur'lu kendi nam ve hesabına çalışan kişi olduğu için, bu kişinin aylığından prim 
kesilememektedir; kendisinin bunu her ay, muntazam bir şekilde getirip ödeme yükümlülüğü 
vardır. Bağ-Kur'1 ular, bu yükümlülüğü yerine getirmekte ne yazık ki çok tembel davranmakta
dırlar veya prim ödeme eğilimleri çok düşük bulunmaktadır. 

Birkaç yıldan beri fevkalade çok çeşitli tedbirler almamıza rağmen düzgün bir şekilde prim 
toplayamıyoruz. Biraz evvel Sayın Milletvekili de ifade etti, memura pek yakıştıramadığı bir 
prim toplama yoluna gittiğimizi söyledi, doğrudur, bundan büyük bir üzüntü duyuyoruz; ama, 
mükellefin kendisi bir türlü getirip bu parasını ödemeyince, ne yapalım, mecbur kalıyoruz... 
Hiç olmazsa, memurumuzu ayağına kadar gönderelim ve bu paraları tahsil edelim; çünkü, ay
başı geliyor, emekli, para bekliyor. 

Bağ-Kur'a bir başka katkı yoktur ve zaten, Türkiye'de -gerek Sosyal Sigortalar, gerek Emekli 
Sandığı, gerekse Bağ-Kur- ve bütün Batı Avrupa'da, bü sistemler, finansman kaynağı olarak 
prime dayalı sistemlerdir. Primi tahsil edeceksiniz, alacaksınız ve bunu emekliye aktaracaksı
nız... Bir sebebi budur. 

İkinci bir sebebi de şudur: Bağ-Kur'lular, biliyorsunuz, basamak usulüyle, basamaklarda-
kj rakamlara göre prim ödemektedirler. Tetkik ettiğinizde, bu 2 milyon 100 bin Bağ-Kur'Iunun 
1 milyon 700 bininin 6 ncı basamağın altında prim ödediğini görüyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, yüksek maaş almak istenince, yüksek prim ödenecek. Şimdi siz, 
sürekli, birinci, ikinci, üçüncü basamaklardan eğer prim öderseniz, tabiî ki o basamakların 
karşılığı olan emekli maaşını alacaksınız. Bunlar düşüktür. Sürekli olarak rica ediyorum ve 
beyanatlar veriyorum, "basamak yükseltiniz" diye. Bir yandan basamak yükseltmeyeceksiniz, 
en düşük primi ödeyeceksiniz, bir yandan, bu kadar düşük primi de ödemeyeceksiniz, ondan 
sonra da çok yüksek düzeylerde maaş beklemek gibi, sistemin taahhüt etmediği şeyleri bekle
yeceksiniz... O bakımdan, evvela bu yanlıştan düzeltmemiz lazım. 

Bu bakımdan, daha yüksek oranlarda prim getirmek üzere bir kanun tasarısını hazırlıyo
rum ve daha önceki bir konuşmamda da ifade etmiştim, bütün milletvekili arkadaşlarımın bu 
tasarıyı desteklemelerini istiyorum. 

ikincisi, sağlık sigortasıyla ilgili olarak da şikâyette bulundular. Bakın, bu şikâyetin on 
mislini ben size yapacağım. 
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Değerli arkadaşlarım, bazı şeyler değil, hemen hemen her şey tabiî; ama, bu, özellikle ah
lâki kurallara çok bağlıdır, insan ahlâkına çok bağlıdır. Bir Bağ-Kur'luya bir sağlık karnesi 
veriyoruz;, bütün apartmandaki komşularına, bütün mahalledeki komşularına, köyündeki ak
rabalarına ilaç yazdırıyor... Bu olmaz arkadaşlar! istanbul'daki darphane bile bunu karşılaya
maz. 28 çeşit ilaç yazılan reçeteler vardır. Ayıp değil mi bu? Dolayısıyla, kendi bindiğimiz dalı 
kesmek durumunda kalıyoruz. 

-v 

Bunu dışında, tabiî, söz Meclisten dışarı diyeceğim; ama, birtakım eczanelerin yaptığı bir
takım şeyler var. Bunları da yakalatıp savcılıklara veriyoruz, tlaç fiyatlarının yazılı olduğu ku
pürler bastırılmıştır ve Bağ-Kur'dan yüzmilyonlarca liraya varan paralar tahsil edilmiştir. Bu
nu ben nasıl izah edeyim? Bu kürsüden ifade edemeyeceğim kelimeler aklımdan geçiyor. Bu 
şekilde, bir sosyal güvenlik kuruluşunu ayakta tutmanın güçlüklerini hepinizin takdir etmesini 
istiyorum. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Kimi kime şikâyet ediyorsun... Hani, bastığın yeri titreti
yordun... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Arka
daşlar, biraz müsaade edin, sözlerimi bitireyim. Müdahale ediyorsunuz ve benim... 

BAŞKAN — İlle ve ille müdahale edecek... Söylediği söz de anlaşılmıyor. (DYP sıraların
dan gürültüler) Maksadın da yerine gelmiyor. Niye bağırıyorsun? 

Devam edin efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Efendim, 

ben sözümü bitireyim, sonra gelip bana izah edin, istediğiniz hususu söyleyin, ben size cevap 
veririm. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, devam edin efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Şimdi, 

değerli arkadaşlarım, sağlık sigortasının da Bağ-Kur'da bu tür sıkıntıları var. Diğer taraftan... 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

Dinlemek istemiyorsanız, niçin buraya gelip de eleştiri yaptınız arkadaşlar? 

Bağ-Kur sağlık sigortasına 25 000 - 26 000 lira gibi bir para alıyor. Çeşitli bölgelere bakı
yoruz... Mesela, ben güneyde baktım, "kaç çocuğun var?" dedim, "9" dedi. Karısı ve kendisi 
ile 11 eder, ana ile babayı da yazdırmış. 13 kişi... Evet, ayda 25 000 lira para, 13 kişiye sağlık 
hizmeti... \alnız 13 kişiyle de kalmıyor değerli arkadaşlarım. Dediğim gibi, konu, komşu, köy
deki akrabalar, eş dost, herkese ilaç yazdırılıyor. 

Onun için, her vesileyle bu eleştirilerimi ortaya koyuyorum ki, insanlar ahlâklı olmak mec
buriyetindedirler. Kendilerine verilmiş olan hakkı, suiistimal etmeden kullanmak mecburiye
tindedirler; çünkü, bir hak suiistimal edilirse, o hak ortadan kalkabilir. Bunu söylemek istiyo
rum. Bizim bütün arzumuz, Bağ-Kur'u... 

< 
BAŞKAN — Sayın Bakan, dinlemeyen tarafa hitap etmeyin, dinleyen tarafa hitap edin. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Peki efen
dim, o zaman bu tarafa hitap ederim. Hayır, orası eleştirmişti de onun için o tarafa hitap edi
yorum. (DYP ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... Konulan hafife almayalım. Rica ederim efendim... 
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI ÎMREN AYKUT (Devamla) 
arkadaşlarım... 

ADİL AYDIN (Antalya) — Oradan dinlemiyorlar, bakanlar ayakta geziyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Efendim, siz, bugün, zannediyorum... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) 

mamın sonuna yaklaştım arkadaşlar, biraz sabrederseniz bitireceğim. 

BAŞKAN — YguA, söyleyemeyeceğim sözleri geri tepiyorum... Rica ederim efendim... 

FERİT BORA (Diyarbakır) — Dışarı çıksınlar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ederim, Sayın Bora... Bir marifet mi sayıyorsunuz onu? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Efendim, 
Bağ-Kur'un bir diğer sorununa daha değinmek istiyorum: Bağ-Kur, henüz onsekiz yaşında bir 
kuruluştur. Bir sosyal güvenlik kuruluşu, sadece onsekiz yıllık^e 580 bin emeklisi var. Dünya
da buna bir tek örnek gösteremezsiniz arkadaşlar. Bu da, bidayette yapılmış hatalardan ve bu
gün Bağ-Kur'un sırtındaki kamburlardan birisidir. Artık, bunlar nasıl emekli olmuş?.. On yıl 
çalışıp prim yatırmış gibi kabul edilmiş ve insanlar emekli yapılmış. 580 bin kişinin 260 bini, 
sadece üç beş sene çalışmış olup, 800 lira, 900 lira, 1000 lira ve 1 500 liralık prim yatırmak 
suretiyle emekli olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, sadece 1 500 lira yatıracaksınız; ömrünüzün sonuna kadar, siz; öl
düğünüzde de eşiniz ve çocuklarınız maaş alacak... Bunun imkânı ve ihtimali var mıdır? Tabi
atıyla, Bağ-Kur'un verdiği para, bu sebeple yeterli olmayabilir; ama, yeterli olsun istiyoruz. 

Şu anda, Bağ-Kur'a borçlu olanların borç miktarı 2 trilyon 800 milyardır. Şimdi, müsaa
denizle, bu 2 trilyon 800 milyarın, bırakın tamamı, yansı elimizde olsaydı, yine de Bağ-Kur 
emeklisinin durumunu bugünkünün çok üstünde iyileştirme imkânına kavuşmuş olurduk. Bi
zim memurlarımızın sokaklara dökülerek ve ellerinde megafon kullanmak mecburiyetinde bı
rakılarak prim toplamalanmn sebebi budur. Aslında, o memur, oralarda kapı kapı dolaşıp prim 
toplamak zorunda değildir; ama, Bağ-Kur'lu, her ay primini getirip yatırmak zorundadır. Ne 
yazık ki, bu eğilim düşük. Bizim toplumumuzun sosyal güvenlik bilinci maalesef henüz geliş
memiştir. Sağlıklıyken, hasta olacağımızı düşünmüyoruz; gençken, yaşlanacağımızı düşünmü
yoruz; o sebeple de sosyal güvenlik kuruluşlarına yeterince sahip çıkmıyoruz. 

Sosyal Sigortalarda durum böyle değildir, tahsilat oranı yüzde 96,3 'e çıkmıştır. Dolayısıy
la, yine bildiğiniz gibi, 1 Ocaktan itibaren de gösterge tabloları fevkalade artırılmış, 700'den 
1 000'e çıkarılmış ve sigorta emeklilerine bir kalemde 2,5 trilyon lira verilmiştir 1991 yılı için. 
Bunu verirken duyduğumuz mutluluğu, elbette, Bağ-Kur emeklisine de verer'ek duymak ister
dik; ama, durum, maalesef hakikaten üzücü bir boyut kazanmıştır. Onun için de bir kanun 
tasarısı hazırlıyorum ve yakında sizlerin huzuruna getireceğiz; şikâyet eden arkadaşlarımın hep
sinden katkı ve yardım bekliyorum. 

Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. ', 

2. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz 'm, esnaf ve sanatkârlarımız ile serbest meslek men
suplarının sorunları ve vergi ödemelerine ilişkin gündem dışı konuşması 
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BAŞKAN — Sayın Mehmet Korkmaz, esnaf ve sanatkârlarımız ile serbest meslek sahip
lerinin içine düştüğü ekonomik kriz ve vergi ödemeleri hakkında gündem dışı söz istemişsiniz; 
bu vesileyle zatı âlinize söz veriyorum; buyurun. 

MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Yıllardır yaşanan yüksek enflasyon, işsizlik, eğitim ve sağlıkla ilgili birçok temel mesele
miz bitmediği gibi, yaşanan Körfez krizi ve sonrasında da sıkıntıların devam edeceği gözlen
mektedir. 

Körfez krizi ve savaş bahanesiyle piyasada ardı ardına gelen zamlar, başını alıp giden enf
lasyon, işsizlik gibi çözüm bekleyen pek çok sorun varken, çiftçimiz, işçi, memur ve emekli
miz, esnaf ve sanatkârımız ve serbest meslek sahipleri olmak üzere, her kesimdeki vatandaşla
rımız, ekonomik kriz, ekonomik savaş içerisindedir. 

Savaş sonrası Kuveyt, genç işsizlerimiz için âdeta bir umut kapısı olmuş, tş ve tşçi Bulma 
Kurumu şubeleri işsizlerin istilasına uğramıştır. Dünkü gazetelerde, genç kızlarımızın da Ku
veyt'e gitmek ve çalışmak için iş ve işçi bulma kurumları önünde kuyruklarda beklediğini gör
dük. Doğrusu, bu manzara düşündürücü, çok acıklı ve üzücüdür. 

özellikle küçük esnaf ve sanatkârımız gelecekten umudunu kesmiş, endişeli bir bekleyiş 
içindedir. Osmanlı döneminin kuruluşlarından olan ahiliğin özelliklerini büriyesinde barındı
ran esnafımız, güler yüzüyle, tatlı diliyle, kazancına şükretmesiyle tanınırdı, ikram etmeyi ve 
paylaşmayı severdi; ama, bugün, günlerce siftah etmeden dükkânını kapatan binlerce esnafın 
bu hazin durumu, nedense ANAP iktidarını fazla rahatsız etmemektedir. Eğer esnafımız şu 
mübarek bayram arifesinde siftah duasına çıkıyorsa, hep beraber düşünmemiz ve bu kötü gidi
şe bir an önce "dur" dememiz gerekir. Eğer zamanında tedbir alınmazsa, seri halde dükkân 
kapatmalar ve seri halde iflaslar esnafımızı beklemektedir. 

Bugün sattığını, yarın aynı fiyata rafına koyamayan esnaf, mutlaka, enflasyondan büyük 
çapta etkilenmektedir. Ama, bugün pisadaki durgunluk, enflasyon daha büyük bir tehlike olarak 
esnafımızın karşısındadır. Enflasyon ile birlikte pisayadaki durgunluk, her kesimdeki esnafı
mızı bir hayli zor durumda bırakmış, âdeta nefes alamaz duruma getirmiştir. Bugün, esnaf 
ve sanatkârımız, dükkân kirasını, yanında çalışan işçisinin ücretini ödemekte zorlanıyorsa, Bağ-
Kur primini ve vergisini ödeyerhiyorsa, bu kesimin yarınının ne olacağını oturup düşünmemiz 
lazımdır. Küçük esnaf ve sanatkârlarımız ekonomik kriz içinde iken, refah içerisinde bulunan 
bir kesim de maalesef yoktur. Bugün, işçi, memur ve Bağ-Kur emeklisi, sefilleri oynuyor, özel
likle Bağ-Kur emeklisi perişan halde; bunları artık hastaneler de kabul etmez oldu. Burada, 
muhalefet sözcüleri olarak bizler, Bağ-Kur emeklilerinin ve Bağ-Kur'luların sıkıntılarını, prob
lemlerini kürsüye getiriyoruz; ama Hükümetin yetkili sayın bakanı da, muhalefetle birlikte, 
bu kürsüden Bağ-Kur'u şikâyet ediyor... Çözümü siz bulacaksınız. (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) , 

Bugün l'inci basamakla, 12 nci basamak arasında emekli olan bir Bağ-Kur'lu, ancak 90 
ilâ en üst sınırda 260 bin lira aylık alıyor. Bırakınız bu para ile geçinebilmelerini, hasta bir Bağ-
Kur emeklisi, kendisi veya hastasının ilacını alamıyor. Bağ-Kur'luları hastaneler kabul etmedi
ği gibi, bunların ilaç reçetelerini de eczaneler kabul etmez oldu. Bugün, üç beş kalem ilaç yal
nızca, 200 ilâ 300 bin lira arasında tutuyor. Hükümetin, burada muhalefetle birlikte Bağ-Kur'dan 
şikâyet yerine, Bağ-Kur sorununa acilen parmak basması ve bu konuya bir çözüm bulması 
gerekir. 

— 336 — 



TAM M. B : 101 2 . 4 . 1991 0 : 1 

İktidarınız döneminde, hangi kesimi ele alsak yüreğimiz parçalanıyor. Hele, işsizliğin bü
yük boyutlarda olduğu ülkemizde, işsiz insanlarımızın, girdiği bunalımların sonucu çareyi in
tihar etmekte bulanların sayısının artması, hastanelerde tedavi ücretlerini ödeyemedikleri için 
rehin kalanların veya hastaneden kaçanların çaresizliği, hasta çocuğunu tedavi ettiremediği için 
veya ailesini geçindiremediği için öz evladını satışa çıkaranların durumu, nedense bu İktidarı 
hiç ilgilendirmiyor. 

Sayın milletvekilleri, esnaf, sanatkâr ve serbest meslek erbabı için, Mart ayı dert ayıdır. 
Mart ayını geride bıraktık; ama, vergi mükelleflerini de dertleriyle başbaşa bıraktınız. Gelir 
Vergisi mükellefleri, yıllık Gelir Vergisi beyannamelerini mart ayı sonuna kadar vergi daireleri
ne verdiler; verdiler ama, büyük bir bölümü Gelir Vergisi birinci taksidini maalesef ödeyeme-
diler ve pek çoğu cezalı duruma düştü. Gelir Vergisi ve serbest meslek mükelleflerinin, uygu
lanmakta olan hayat standardı esasına göre ödeyecekleri en düşük Gelir Vergisi miktarı, ser
best meslek erbabı için, 4 220 000 lira, artı, 295 400 lira fonlar ve ikinci sınıf esnaflar için ise, 
ödeyecekleri en düşük Gelir. Verisi miktarı, hayat standardı esasına göre -ki, kâr veya zarar et
tiğine bakılmaksızın- en düşük 2 milyon 270 bin lira Gelir Vergisi, artı, 158 900 lira da fonlar 
tutuyor. Mart ayı sonuna kadar da, fonların tamamını, Gelir Vergisinin de üçte Tini peşin öde
meleri gerekmekteydi. Maliye ve Gümrük Bakanlığının, kanundaki yetkisini kullanarak, bu 
miktarları dahi ödeme gücü olmayan ve gerçekten ekonomik kriz içinde bulunan vergi mükel
leflerinin -geçmiş dönemlerde olduğu gibi- vergilerinin birinci taksidinin ödeme süresini 15 gün, 
biç değilse bayram sonuna kadar uzatmasını beklerdik; ama, bunu da yapmadınız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; nakliyeci şoför esnafım yakından ilgilendiren, önemli 
gördüğüm bir uygulamanın sıkıntılarını da kısaca izaha çalışacağım. 

Son bir değişiklikle, motorlu araç satışlarında, noterde gösterilecek satış değerlerinin, kasto 
sigorta tarifelerinden düşük olamayacağı esası getirilmiştir. Bu uygulama, özellikle nakliyeci 
esnafı çok güç durumlara düşürmüştür. Bugün, nakliyeci esnafın üçte ikisinin kamyonları «ski 
modeldir. Piyasada 25 milyon liraya satışı yapılan 1980 model 1210 Forda marka kamyonun 
kasko değeri, noterde 49 milyon liradır ve bu değerin altında satış muamelesi yapılamamakta
dır, 1984 yılında MAN marka bir kamyonun fatura bedeli 25 milyon lira idi; ama, bu kamyo
nun şimdiki kasko değeri 93,5 milyon liradır; bu rakamın altında satış işlemi yapılamamakta
dır. 1989 model Fatih marka komyonun kasko değeri 95 milyon 978 bin lira olup, motor, las
tik, kaporta ve diğer aksamının değer kaybetmesiyle, bugün için piyasada 70 ila 75 milyon lira 
arası alınıp satılabilmektedir; buna karşılık, notere gidildiğinde 95 milyon liranın altında saüş 
muamelesi yapmak mümkün olmamaktadır. 

Bu durumda, nakliyeci şoför esnafı, kazanmadığı paranın vergisini ödemek zorunda bıra
kılmaktadır. Hiç değilse* bu uygulamanın Gelir Vergisiyle olan bağlantısının kaldırılması veya 
elinde vasıtası bulunan nakliyeci esnafın, bir defaya mahsus olarak bu uygulamanın dışında 
tutulması gerekir. 

Sayın milletvekilleri, izahına çalıştığım gibi, bazı sektörlerde meydana gelen dayanılması 
güç ekonomik sıkıntıların devlet desteği ile aşılması kaçınılmazdır. Sanayicisi, esnaf ve sanat-
kârıyla, serbest meslek erbabı vergi mükelleflerinin, acilen, uzun vadeli ve düşük faizli kredi 
desteğine ve vergi ertelemesine ihtiyaçları vardır. 
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Geçtiğimiz günlerde, Halk Bankası bu konuda bir açıklama yaparak, kredi miktarlarının 
artırıldığını, esnaf ve küçük sanatkârlara düşük faizli, uzun vadeli krediler verileceğini ifade 
etti; ama, şu ana kadar, bu kesimi rahatlatacak bir uygulama da, maalesef yapılamadı. 

Bu konularda Hükümetin gerekli hassasiyeti göstereceğine ve söz konusu sektörlerin içine 
düştüğü ekonomik krizin, aşılmasında gerekli desteğin sağlanacağına dair, yetkililerin, bu kür
süden sevindirici bir mesaj vermesi ümidiyle, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Gündeme geçiyoruz. 

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

1. — İsparta Milletvekili Süleyman Demini ve 21 arkadasmtn, uyguladıkları yanlış politikalar 
sonucunda Türk tartmm ve Türk çiftçisini asılması gittikçe vnkânstzlasan bir darboğazın içine soktukla
rı iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açûmasına ilişkin önergesi (11/20) 

BAŞKAN — Gensoru önergesi vardır; okutuyorum: 
28.3.1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Son yıllarda hükümetin uyguladığı ekonomik ve sosyal politikalar neticesi daha önce ken

disini besleyebilen sayılı tarım ülkeleri arasında bulunan ülkemiz kendisine yetemez hale gel
miş ve bunun sonucu olarak Türk tarımı ve Türk çiftçisi aşılması gittikçe imkânsızlaşan bir 
darboğazın içine girmiştir. < . 

Türk tarımının içinde bulunduğu darboğazın başlıca sebepleri arasında; 
1. 1980'li yıllarda uygulanan enflasyonist ekonomik politikalar neticesi tarım girdileri

nin (mazot, gübre, ilaç, sulama ücretleri, yedek, parça, traktör vs.) süratle artması, 
2. Buna karşılık hükümetin belirlediği taban fiyatlarının çok düşük tutulması, 
3. Ürün bedellerinin tam olarak ve zamanında ödenmemesi gelmektedir. 
Artan tarım girdileri karşısında emeğinin, karşılığını tam ve zamanında alamayan çiftçimi

zin yeni ürün dönemi gelmiş olmasına'rağmen başta pancar olmak üzere pamuk, zeytin, yer
fıstığı, fındık, gül ve çay bedelleri olmak üzere devletten iki trilyona yakın alacağı bulunmaktadır. 

Tespit edilen ürün alacakları; 
a) Pancar ürünü , t 400.0 miİyar (1.4 trilyon) 
b) Pamuk ürünü 155.8 milyar 
c) \er fıstığı 2.5 milyar 
d) Fındık 87.0 milyar 
e) Zeytin ve zeytinyağı 99.5 milyar 
O Gülbirlik 1.9 milyar 
g) Çay 100.0 milyar 
Bu durum Türk çiftçisini tarım yapamaz hale düşürmüştür. 
Ayrıca, Türk tarım ürünlerinin bilhassa Körfez krizi nedeniyle ihracat imkânları azalır

ken Hükümetin yanlış politikaları neticesi dışarıdan meyve ve sebze ithalatı ise Türk tarımı 
için büyük bir darbe olmuştur. 
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Türk çiftçisinin içinde bulunduğu bugünkü çıkmaz Hükümetin takip ettiği yanlış politi
kalar sonucu oluşmuştur. Bu husus Hükümetin sorumluluğunu gerektirmektedir. 

Bu nedenle Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci ve müteakip maddeleri uyarınca 
Hükümet hakkında gensoru açılmasını saygıyla arz ve talep ederiz. 

Süleyman Demirel 
İsparta 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 
Vefa Tanır 

Konya 
H. Cavit Erdemir 

Kütahya 
Abdullah Aykon Doğan 

İsparta 
Koksal Toptan 

Zonguldak 
Atilla tmamoğlu 
Kahramanmaraş 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Mehmet Tahir Şaşmaz 
Elazığ 

Orhan Şendağ 
Adana 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Baki Durmaz 
Afyon 

Doğan Baran 
Niğde 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Ümit Canuyar 
Manisa 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

tsmail Köse 
Erzurum 

Hasan Namal 
Antalya 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Cemal Alışan 
Samsun 

BAŞKAN — Bu önergeye, Sayın Mehmet Gazioğlu ile Sayın Mehmet Korkmaz'ın da işti
rak ettiklerini bilgilerinize sunarım. 

C) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 

1. — (11/20) esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak işler" 
kısmında yer alır asına ve görüşülme gününe ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı husu
sundaki öngörüşme gününe dair, Danışma Kurulunun önerisi vardır; okutuyorum: 

Danışma Kurulu önerisi 
No: 85 Tarih : 1.4.1991 

Danışma Kurulunca aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görül
müştür. 

Abdulhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 
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ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Raşit Daldal Onur Kumbaracıbaşı 

DYP Grubu Başkanvekili 
Mustafa Çorapçıoğlu 

öneri: 
1.4.1991 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan (U/20) Esas Numaralı Gensoru önergesi

nin, gündemin "özel Gümdemde Yer Alacak İşler*' kısmında yer alması ve Anayasamn 99 
uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin, Genel Ku
rulun 9.4.1991 Salı günkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

D) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Kocaeli Milletvekili Abdulhalim Araş ve İstanbul Milletvekili M. Necat EUem'm 17.7.1965 

tarih ve 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 68 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifinin geri istenilmesine ilişkin önergesi (4/297) 

BAŞKAN — Bir kanun teklifinin geri verilmesine dair önerge vardır, okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2/S56 esas numarada kayıtlı olup halen Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunda bulunan 

17.7.1965 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 68 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifimizi yeniden düzenlemek üzere geri alıyoruz. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
Abdulhalim Araş M. Necat Eldem 

Kocaeli İstanbul 
BAŞKAN — Teklif geri verilmiştir. 

2. — ingiltere Avam Kamarasında yapılacak bir toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
6 Parlamenterin davetli olarak katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1607) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oy
larınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
ingiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinden Başkanlığımıza göenderilen bir mektup ile 22-24 

Nisan 1991 tarileri arasında İngiltere Avam Kamarası'nda yapılacak bir toplantıya Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden altı parlamenterimiz davet edilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca söz konusu davete icabet edilmesi Genel Kurulun tasviplerine 
sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs
mına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER w 

1. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Sağlık Bakanlığında yapıldığı iddia olu
nan kadrolaşma hareketinin boyutlarım ve bu uygulamanın insan sağlığının korunması ve gelişimi üzerin
deki etkilerini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 

BAŞKAN — Gündemin 1 inci sırasında ki, tzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkada
şının, Sağlık Bakanlığında yapıldığı iddia olunan kadrolaşma hareketinin boyutlarını ve bu uy
gulamanın insan sağlığının korunması ve gelişimi üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla, 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına, ilişkin önergesinin öngörüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
26 Mart yerel seçimlerinden hemen sonra Sağlık Bakanlığına getirilen Sayın Şıvgın, Ba

kanlığın üst kadrolarında ve taşra teşkilatında hızlı bir kadrolaşmaya girmiştir. Bakanlıktaki, 
ANAP'lı eski Bakanlar tarafından atanan yöneticiler bile görevlerinden alınarak, yerlerine ço
ğu zaman sağdan-soldan devşirme, insan sağlığının ne olduğunu bilmeyen, deneyimsiz ve mili
tan kişiler atanmıştır. 

Sağlık Bakanlığı, ANAP'ın seçim kaybeden milletvekili ve belediye başkan adaylarının 
arpalığı haline getirilmiştir. Bu kadrolaşmada, özellikle 12 Eylül öncesindeki anarşi ve teröre 
bulaşmış ya da etkin görevler yapmış, aşırı sağ eylemci militanlarla, bunlara kucak açarak, 
eylem ve teröre çanak tutmuş olan eski bir aşırı sağ partinin militanlarından oluşması dikkat 
çekicidir. 

Bunun yanında, Bakanlık üst kadrolarının, insan sağlığından ve toplumun sağlık sorun
larından habersiz olan imam hatipli ve ilahiyatçılarla doldurulması, halk sağlığı ve gelişimi 
bakımından, tehlikeli sinyaller vermeye başlamıştır. 

Bakanlığın taşra teşkilatı ile sağlık meslek liselerinin yönetimi de, bu anlayış ve yapıdaki 
kişilerin elindedir. 12 Eylül öncesindeki anarşi ve terör ortamının sağ kanadını oluşturan bu 
kadrolar, Türkiye'nin sağlık ordusuna yeni elemanlar kazandırmak üzere kurulan bu okullar
da, genç beyinleri etkileyerek, kendi siyasi amaçlarına hizmet edecek militan yetiştirmenin ça
lışmasını yapmaktadırlar. Bu kişiler, kendi eskimiş görüşleri doğrultusunda çalışmalar yapa
rak, Bakanlık teşkilatını kurtarılmış bölge yapmanın çabası içindedirler. 

Sayın Şıvgın tarafından oluşturulan, Bakanlığın üst yönetimi de, taşra teşkilatından farklı 
değildir. Yeterli eğitim görmemiş, hatta okuması-yaz'ması kıt kişilerle, birgün bile tıp nosyonu 
almamış kadrolar ve ANAP^lı eski belediye başkanı ve milletvekili adayları gibi siyâsiler, 
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Bakanlıkta müşavir, genel müdür gibi etkin görevlere getirilmiştir. Bu olumsuz gelişmeler Sa
yın Şıvgın'ın istemi ve talimatları ile gerçekleştirilmektedir. Üstelik çoğu üçlü kararname ge
rektiren bu görevlere, Bakan oluru ile atama yapılmıştır. 

Kendisi de tıp nosyonundan yoksun olan Sayın Şıvgın, siyasî amaçlarla oluşturduğu kad
roların yetersizliği nedeniyle, el yordamıyla yürüyen Bakanlık çalışmalarında, insan sağlığına 
önem veren gerçek tıp adamlarım ve Bakanlıktaki iyiniyetli kadroları, kendilerine uydurmak 
için, sık sık tehditlere başvurmakta ve karşı çıkanlar Sayın Şıvgın tarafından sürgün edilmekte
dir. Tıp bilimini özümsemiş kadrolar büyük bir huzursuzluk içindedir. 

Türkiye'nin sağlık sorunlarını çözmek ve hastane kapılarında ömür tüketip, hastalarf ve 
cenazeleri rehin tutulan halkın çilesine son vererek, ülkeye sağlıklı nesiller yetiştirmekle görevli 
Sağlık Bakanlığı, Sayın Şıvgın'ın garip tutumu ve sakat örgütlenme sevdasına, insan sağlığını 
feda eden anlayışı yüzünden yozlaşmış ve aslî görevinin dışında, çağdışı bir siyasî düşünceye 
hizmet eder duruma getirilmiştir. 

Bu nedenlerle, Sağlık Bakanlığındaki bu olumsuz ve halk sağlığı bakımından tehlikeli kad
rolaşmanın boyutları ile insan sağlığının korunması ve gelişimi üzerindeki etkilerinin saptan
ması için, Anayasanın 98 ve içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştır
ması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Ahmet Ersin 
İzmir . 

ve arkadaştan 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; SHP 

Grubundan İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin ve arkadaşlarının vermiş oldukları Bakanlı
ğımızla ilgili bir Meclis araştırması önergesi nedeniyle huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, önce, 
arkadaşlarıma teşekkür ederim. Uzun bir zamandan beri ben bu kürsüye çıkınlıyordum, böyle 
bir imkân verdikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Dedim ki, herhalde arkadaşlar beni özledi, 
konuşmak istiyorlar; konuşalım, tartışalım ve zaten biz de Türkiye'deki sağlıkla ilgili bütün 
konuları tartışmaya açtık. 

Ancak, hemen konuşmamın başında belirteyim ki, Bakanlığımızda, benim dönemimde 
de, benden önceki dönemde de, arkadaşlarımızın iddia ettikleri gibi, bir kadrolaşma söz konu
su değil. Bunu belirtmek için, kısaca, Türkiye'de sağlığın durumuna bakacak olursak, onu gör
müş oluruz. Eğer gerçekten iddia edildiği gibi, o manada bir yapılaşma varsa, bunun, mevcut 
kanunlar çerçevesinde yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirilmesi lazımdır. 

Her parti bir program sunuyor, sunmuş olduğu bu program, halk tarafından kabul görür
se, parti iktidar oluyor, iktidar olduğu zaman da, vatandaşa sunduğu programı uygulamak is
tiyor ve bu, hükümet programı halinde dönüşüyor. "Varın eğer -tabiî şu andaki durumunuz tar
tışmalı ama- önergeyi veren arkadaşlarımız iktidar olurlarsa, halka sundukları programlarını 
hükümet programı hâline getirirlerse ve bu programın da uygulanmasına direnenler olursa, 
ne yapacaksınız, ne yaparsınız? Meclisten güvenoyu almış bir hükümetin programının uygu
lanması söz konusudur ve bu programların eğer halkın sağlığı söz konusuysa, orada da kesin
likle uygulanması lazım gelir. 
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Türkiye'de, Bakanlığımızda başka bakanlıklarda da, maalesef, hükümet programlarının 
uygulanmasına karşı tavırların olduğunu bizim dönemimizden de bizden önceki dönemlerden 
de biliyoruz. Bunun kötü sonuçlarını kötü particilik örnekleri olarak görüyoruz, memurların 
siyasetle iştigal etmemesi lazım geldiği hususunda da, Anayasamızda, kanunlarımızda amir 
hükümler bulunmasına rağmen. 

Tabiî, sağlıkla ilgili tabloya gelince, şöyle değerlendirmek lazım gelir: Şu anda, ben iki gün 
önce, Sağlık Bakanlığına atanmamın ikinci yıldönümüne geldim. Bakanlığa geldiğimde, ben
den önceki bakan arkadaşlarımın yapmış oldukları ve Hükümetimizin bir bakıma Anavatan 
Partisi iktidarının programını, hükümet programı haline dönüştürdükleri programları uygula
dım. Tabiatıyla, bu yapı içerisinde de birtakım yenilikler de getirdik ve bu yenilikleri de tartış
tık, tartışıyoruz. Bu tartışmalarda da, çalışmalarımızı, hangi siyasî görüşte olursa olsun, üni
versitedeki bilim adamlarımız dahil, kamuoyunun önünde tartışmaya açtık, bütün siyasî parti
lerimizi de bu tartışmaların içine almaya çalıştık ve zaman zaman bu tartışmalarımız oldu. 

Tabiatıyla, ortada şöyle bir durum var: Türkiye'de sağlıkla ilgili politikaların tatbikinde, 
kamuoyu oluşturulmasında, vatandaşın çare bekleyen problemlerine çözüm getirmede sıkıntı
lar var. Sıkıntıların ana kaynağı bizden evvel uygulanan sağlık politikalarının yanlışlığından 
kaynaklanıyor. O yanlış politikaların sonucudur ki, sağlıkla ilgili, sağlık yapılaşmasının bir nu
maralı göstergesi olan ve her türlü koordinasyonu yapacak olan Sağlık Bakanlığı, üniversite
lerden çekilmiş, askerî hastanelerimizin ve Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı hastanelerimizin 
yapılarının dışında, sadece sağlık evi, sağlık ocağı ve devlet hastanesi yapısı içerisinde kalmış. 
Birinci tespitim bu. 

İkinci tespitim de, parası olsun veya olmasın, vatandaştan, devlet hasatanesinde yapılan 
hizmetin karşılığının alınmaması, neredeyse temel bir felsefe haline getirilmiş; ama, bizim dö
nemimiz de dahil, bizden önceki bütün dönemlerde dahil, çok partili hayata geçtiğimizden bu
güne kadar, parasız tedavi gören vatandaşla ilgili yapılan harcamaları devlet hasatahelerine ak
taracak malî yapı oluşturulmamış. O zaman, ne olacak bu hastaneler? Bu hastane yapısı, nasıl 
olacak da iyileşecek?.. Bu, mümkün değil ve genellikle sağlığı da hep hasatane yapısıyla algıla
mışız. Sağlık denince sadece hastaneleri algılamamızın ise çok yanlış olduğunu, yapılan çalış
malar göstermiştir. Koruyucu sağlık ağırlıklı politikaların yürütülmesi lazım gelirken, bu poli
tikalar maalesef yürütülememiştir. 

Tabii, burada iki fikir çatışmış; bunu, açıkça huzurunuzda belirtmekte fayda görüyorum. 
Tıpkı, Doğu BIoku-Batı Bloku çatışmasında olduğu gibi, sağlıkta da Doğu Blokunun uygula
dığı düşünceyle Batı Blokunun uyguladığı düşünce belli prensiplerle savunulmuş, bunların yan
daşları olmuş. Bir taraf demiş ki, "sadece sağlık ocakları, koruyucu sağlık hizmetleri" öbür 
taraf da demiş ki, "hastane hizmetleri..." Böyle bir yapılaşmanın içerisinde, Anavatan Partisi 
İktidarı ve Hükümetimiz bir yeni ufuk açmak istemiştir. Bu ufuk açma, benden önceki değerli 
bakan arkadaşlarımın başlattıkları bir çalışmadır. Onlardan birisi, rahmetli Mehmet Aydın'-
dır; önemli çalışmalar yapmıştır. Sayın Kalemli, yine bu noktada iyi çalışmalar yapmıştır. Sa
yın Akarcalı iyi çalışmalar yapmıştır. Yine, değerli arkadaşımız Kitapçı, bu konudaki çalışma
lara devam etmiştir. Benim zamanımda da bu çalışmalar sürmüştür. Bunları, partizanlıkla, par
ticilikle, dar kadro anlamlarıyla değerlendirmenin basit bir düşünce olduğu kanaatindeyim ve 
geleceğe dönük çalışmaların bu bakanlıkta yapılması lazım geldiği kanaatıyla da, yeni çalış
malar başlattık. 
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Bu çalışmalardan birisi ve en önemlisi, genel sağlık sigortasıyla ilgili çalışmalardır. Genel 
sağlık sigortasıyla ilgili çalışmaya başlamadan önce, bakanlık tarihinde ilk defa, Türk Tabipler 
Birliğinin Merkez Heyeti ve tabip odalarının başkanlarıyla görüştüm; Eczacılar Birliğinin Merkez 
Heyeti ve eczacı odaları başkanlarıyla görüştüm; diş hekimleri odalarının başkanlarıyla görüş
tüm. Yine ilk defa, hemşire derneklerinin temsilcileriyle görüştüm. Bakanlık tarihinde bunlar 
ilk defa olan olaylardı. Eğre, buna, "Partizanlık" diyorsanız, bundan sonraki işlere ne diye
ceksiniz onu anlamakta güçlük çekiyorum. 

Buralardan görüşler aldık, düşünceler aldık, değerlendirdik. Tabiatıyla, herkes kendi fik
rini, kendi yapısını, kendi düşüncesini ortaya koyar. Bu yapı içerisinde, gördük ki, Bakanlıkta
ki çalışmaların daha süratli hale gelebilmesi lazım. Bakanlıkla üniversite arasında irtibat ku
rulması lazım. Bakanlıkla diğer sağlık kurum ve kuruluşları arasında irtibat kurulması lazım. 
Bunun için, üniversiteden bazı arkadaşlarımızı getirdik; onların aslî görevleri üniversitede; ama, 
geçici olarak burada görevliler. Bazı makamları işgal edenlerin de o görevleri yapmadıkları ka
naatine vardık. 

Bu konuda, ben, objektif düşünüyorum, yanıldıklarımız olmuşsa, onları, da zaman içe-
sinde doğru yaptıklarını gördüğümüzde de, doğru şekilde değerlendirip getirmişizdir. Tabiî, 
burada bir takdir hakkı vardır. Ancak, yapmış olduğumuz işlemlerle aldığımız memurlar ben, 
almıyorum. 657 sayılı Personel Kanunu var; Personel Kanunu, kimlerin memur olacağının amir 
hükmünü taşıyor; kimlerin hangi kadroya tâyin edilebilmesi için de, ne kadar çalışmış olması 
lazım geldiğini öngörüyor. Bunların prensipleri var, konulmuş ve biz bu prensiplerin dışında 
bir tek uygulama yapmadık. O, eğer, o prensipleri taşımıyorsa, vekâleten görevlerini götürür
ler; vekillik görevi de belli bir müddet içindir, sistemin yerleşmesi ve uygun bir şekilde götürü
lebilmesi içindir. 

Şimdi, ben arkadaşlarıma sormak istiyorum; şu anda bizim 73 tane ilimiz var ve sağlık 
müdürlerimiz var. Bu sağlık müdürlerinin hepsinin benim devremde, benden evvelki devrede, 
bizim iktidar devremiz de dahil, bizim iktidar devremizin dışındaki bütün iktidar devrelerinde 
de asillerinin sayısı beşte biri geçmez, hepsi vekâleten görev yaparlar. Bu, hangi siyasî anlayışın 
neticesidir, hangi partizanlığın neticesidir? Onu öğrenmek isterim. 

Tabiî, bu ölçüleri bu şekilde gelişen hadiseleri, hele sağlıkla ilgili bir konuda dar kalıplar
da değerlendirmenin yanlış olduğu kanaatindeyim. Çünkü, bizim hekimlerimiz yemin ederler
ken, ırk, din; dil, cinsiyet farkı gözetmeksizin herkese hizmet edeceklerine dair yemin ederler 
ve sağlıkta çalışanların hepsinin de yapısı bu istikamettedir. 

Ben derim ki, gelin, sağlıkla ilgili meseleleri siyasî dar düşüncelerle değerlendirmeyelim, 
kadrolaşma, basit kadrolaşma, asiller olarak da değerlendirmeyelim. İktidara gelen herkesin 
kendi programını uygulayabilmesi için, mevcut yapıda, kanunî yapıda, kanunların tanıdığı im
kânları kullanarak tasarruf hakkı vardır, bu tasarruf hakkını da kullanır. Bunu bugün biz kul
lanıyoruz, eğer yarın iktidar olursanız, siz kullanırsınız, size de biz bu noktada bir şey deme
yiz; ancak, yaptığınız işlerin doğruluğunu ve yanlışılığını tartışırız. O zaman, meseleyi, işlerin 
doğruluğu ve yanlışlığı bazında tartışacak olursak, ortaya şu sonuç çıkıyor: Sağlıkla ilgili kesin 
bir çözüme ulaşılması lazım. Bu kesin çözümden birisi de -biraz önce söylediğim gibi- genel 
sağlık sigortası çalışmasıdır. Genel sağlık sigortasıyla ilgili olarak yaklaşık iki yıldır çalışıyo
ruz, belli bir noktaya geldik, çalışmamıza aşağı yukarı son şeklini verdik, bu konuda Bakanlar 
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Kurulunda 3 defa tartışma açtık; 2 defo, Bakanlar Kurulunda alt komisyon oluşturduk, Gru
bumuzda ve her kademedeki heyetlerimizle tartıştık. 

Bu konuda hasis de davranmadık, bu konuyu muhalefetle de tartıştık. İstedik ki, onların 
da bu konuda katkıları olsun. Burada, bize katkısı olan muhalefete mensup arkadaşlarıma da 
teşekkür etmek isterim. Bu konuda, bazı arkadaşlarımız, gerçekten, bize, bildiklerini, gördük
lerini getirdiler ve o meseleleri de o şekilde değerlendirmeye çalıştık. 

Şimdi, bütün dünyada uygulanan bir sistemi (genel sağlık sigortası sistemini) getirme ça
lışmamız son aşamasına geldi. MUsaade ederseniz, kısaca bunun özünü huzurunuzda bir kere 
daha tekrarlamak istiyorum. 

• Meselenin, Türkiye'deki hadiselerin özü şu: 57 milyon nüfusumuz var, bu 57 milyon nü

fusumuzun 40 milyonu sosyal güvencede. Yani, emeklilik ve sağlık açısından sosyal güvence 
kapsamı içerisinde; ancak, bu 40 milyondan, 6 milyona yakın Bağ-Kur'lu sağlık sigortası pri
mini ödemediği için, sağlık sisteminden faydalananların tam sayısı 34-35 milyon civarında oluyor. 
Bu miktarın da 10 milyona yakını memurlar ve emekliler, 20 milyonu sigortalılar ve bunların 
yakınları (eş, ana, baba ve kardeşleri), 10 milyonu da Bağ-Kur'lu olmak üzere işte 40 milyon 
sosyal güvencede olan insanımız var. Geriye 17 milyon vatandaşımız kalıyor. Bu 17 milyonun 
içinde, yapılan araştırmalar ve çalımaiara göre, şu anda herhangi bir işte çalışmasına rağmen, 
sigortalı olması lazım geldiği halde daha fazla ücret almak ve sigorta primi ödememek için 
sigortaya kaydını yaptırmayan kaçak işçiler var. Bu sayı, Çalışma Bakanlığımızın verilerine gö
re, 400 binden başlıyor 700 bine kadar yükselebiliyor. Yani, değişik hesaplar var. Bunun da, 
eş, ana, baba, yakınları ile birlikte değerlendirildiğinde, aşağı yukarı, 4-5 milyon insanımızı 
kapsadığı görülüyor. 10 milyon da, Bağ-Kur kapsamında olması lazım gelen, ağırlıklı olarak 
da tarımda çalışanlarımız var. Eğer, sigortaya geçebileceklerin 5 milyon olduğunu kabul eder
sek Bağ-Kur üyesi de 10 milyon dersek, 15 milyon eder. Geriye 2 milyon vatandaşımız kalıyor 
ki, bu da, bir sağlık sigortası primini kendisi ödeyemeyecek durumda olan fakir fukara diyebi
leceğimiz kesimdir. Bu rakamın, sahaya inildikçe 2 milyonun altına ineceği kanaatindeyiz, hat
ta, 1 milyon rakamlarına kadar düşebileceği kanaantindeyiz. Bir bedel ödeyebilir; ama, belki 
tamamını ödemeyebilir, çok kısmî ödeyebilir, cüzî ödeyebilr. 

tşte, bu istikametteki bir çalışma, herkesin sağlık primi Ödemek suretiyle sağlıktan fayda
lanmasını öngören bir sistem. Burada, tabiî, muhalefetten, arkadaşlarımız, özellikle SHP'deki 
bazı arkadaşlarımız, -ayrıldığımız bir tek nokta o; onlar da sigortayı savunuyorlar; ama -"primi 
vatandaş değil de, devlet ödesin" diyorlar. Bizim getirdiğimize diyorlar ki, "sizinki dolaylı ver
gi." Devlet öderse hangi vergi olacak? Devlet de, vatandaştan alacak. 

Tabiî, getirmekte olduğumuz sistemde önemli unsurlardan birisi de şu: Vatandaş, aile he
kimini seçebilecek... Aile hekimliği müessesesini getiriyoruz. Hekimini serbestçe seçebilecek 
ve serbestçe seçtiği için de, hekimler hastaya iyi bakmak için rekabete girecekler ve bu sistem 
vatandaşın lehine çalışacak, bir taraftan da hekimin lehine çalışacak. Çünkü, çalıştığının, yap
tığının karşılığını alacak. 

Bu sistemimizin diğer bir özelliği de, hastayla hekim arasında para alışverişinin kalkması-
knJBjylece, bu sistem tam şekliyle oturduğu takdirde, ileri ülkelerin, çağdaş ülkelerin uygula

dığı sisteme biz de kavuşmuş olacağız. 
Peki, şu andaki sistemimiz ne?.. Şu andaki sistemimizde, parası olsun veya olmasın, va

tandaş, devlet hastahanesine geliyor, tedavisini görüyor, ondan sonra da "benim param yok" 
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diyor. Parası olan da parası olmayan da aynı şeyi söylüyor. Bunu araştırma görevi bizim başhe
kimlerimize, doktarlarımıza düşüyor. Doktorlarımız, karşısındaki insanın parası var mı yok 
mu, onu araştırma durumunda değildir, vergi memuru, tahsildar değildir; O, bir hekimdir, önüne 
gelen vatandaşın, hasta olup olmadığına bakar; hastalığı varsa teşhis eder, onu tedavi eder; 
ama, parası var mı, yok mu diye meşgul oluyorlar. Nasıl para alabiliriz diye meşgul oluyorlar. 
Onun arkasından da hekimlerin aleyhine bir yığın dedikodu meydana geliyor, bu vesileyle ka
muoyunda hekimleri kötüleyici bir sürü gelişmeler oluyor. Biz bunları önlemek istiyoruz. Şu 
anda, Türkiye'deki, özellikle devlet hastanelerindeki hekimlerimiz hem de çok cüzî para ala
rak bugünlere gelmişlerdir ve bu bir mucizedir, bir Türk mucizesidir. Para almadan hizmet na
sıl görülüyor, nasıl gidiyor... 

Bana göre, genel sağlık sigortası, anlatılması, izah edilmesi, üzerinde araştırma yapılma
sı, tezler hazırlanması lazım gelen bir sistemdir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem yok; 
hem, "devlet karşılasın" diyoruz hem de devlete bunların karşılığını vermiyoruz... Eğer, "dev
let karşılasın" diyorsak, adını açık koymamız lazım. Herhangi bir kimse hastaneye gittiğinde 
ona yapılan tedavinin masrafını vatandaştan almıyorsak, devletten almamız lazım. Devlet ve
riyor mu? Hayır, vermiyor. Şu anda bizim devlet hastanelerindeki fiyatlarımızı Maliye Bakan
lığı kontrol ediyor; fiyatlar Maliye Bakanlığının kontrolünde. Bu, bizden önce de böyle idi, 
bizim dönemimizde de böyledir; ama, inşallah önümüzdeki dönem bunları değiştireceğiz; onun 
çalışmalarını yapıyoruz. Samimi kanaatimi söyleyeyim; milletvekili arkadaşlarımızdan, çokpartili 
hayata geçtiğimizden bu tarafada şu anda da bütün iktirdarlar döneminde de en çok istenen 
hizmet hastaya doktor bulmasıdır, yatabileceği bir hastane veya uygun bir yer bulmasıdır. Ak
tif politika içinde olan milletvekili arkadaşlarımız, sabahleyin kendi memleketlerinden gelen 
hastaları ziyaretle başlıyorlar politik faaliyetlerine, ama, sigorta uygulamasına geçtiğimiz za
man bu olmayacak; milletvekili arkadaşlarımız daha başka işleriyle meşgul olabileceklerdir, 
Türkiye'nin gelişmesine yönelik daha başka alanlarda faaliyet gösterebileceklerdir. 

Bu, olayımızın bir diğer tarafıdır. 

Şimdi, bir başka konuya geleceğim; o da şu: Biz, biliyorusunuz, Türkiye çapında bir sağ
lık taraması yaptık; Dünya Sağlık Teşkilatının da desteği ile yaptık bunu. Bu taramayı, özellik
le ilkokullardaki öğrencilerimiz için başlattık. Bu taramayı başlatmadan önce, bütün hekim 
gruplarını, bu işle ilgili bütün meslek odaları mensuplarım; üniversiteleri, Tabipler Birliğini, 
Eczacılar Birliğini, Diş Hekimleri Birliğini, belediyen, valileri, kısacası, bütün birimleri topla
dık ve tartıştık; uygulamaya, orada ve oybirliğiyle karar verildi. Ama, sonra iş politik sahaya 
intikal etmeye başladı ve "burada particilik yapılacak, partizanlık yapılacak.. Bu hizmeti kim 
yapıyor, vatandaşa kim götürüyor? Anavatan Partisi götürüyor, iktidar götürüyor... O böyle 
yapacak, onun için, karşı çıkalım" dediler, buna karşı çıktılar; sesimizi çıkarmadık... Daha 
sonra, belediyelerden bazıları bizim yaptığımız sağlık taraması standardının onda biri standar
dında bazı taramalar yapmaya başladılar... Baktık ki, bizi tenkit edenler oralarda boy gösteri
yorlar... Hangisi partizanlık?.. Hangisi particilik?.. 

Şimdi, diyoruz ki, özellikle sağlıkla ilgili konuyu partilerin dışına almaya çalışalım, parti 
çekişmelerinin dışına almaya çalışalım; şahıs bazında almayalım, fikir bazında -varsa- alalım. 
Diyebilirsiniz ki, Türkiye, sağlık sigortası ile gelişmez de başka bir sistemle gelişir... Onu da 
tartışalım. 
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Ben, geçenlerde, Sovyetler Birliğine gittim, dolaştım geldim. Daha önce de Bulgaristan'a 
gittim. Doğu Blokunun tüm ülkeleri, şu anda, kendi sistemlerini terk ediyorlar, sağlık sigorta
sına geçiyorlar; geçebilmek için de, Dünya Sağlık Teşkilatına başvurdular, oradan bilgi alıyor
lar, belge alıyorlar, özel komisyonlar kuruldu; biz de yaptığımız çalışmayı karşılıklı değerlen
diriyoruz. Bugün, Bulgaristan Sağlık Bakanı ülkemize geldi; eğer, yarın havayolu şartlan mü
sait olursa, Sovyetler Birliği Sağlık Bakanı Yardımcısı da Türkiye'ye gelecek; bu konuları da 
yine onlarla beraber tartışacağız. Dolayısıyla, sağlıkla ilgili gelişmelerimizin sağlıklı bir sonu
ca ulaşabilmesi için, Bakanlıkta arkadaşlarımız çok büyük gayret gösteriyorlar. Şa anda, üni
versitelerle entegre edilmiştir; Gülhane Askerî Tıp Akademesi başta olmak üzere, bütün askerî 
hekimlerimizle Sağlık Bakanlığı arasında köprü kurulmuştur. Sosyal Sigortalar Kurumu ve özelde 
çalışan bütün hekimlerle geleceğe dönük önemli çalışmalar yapılmaktadır; ama, arkadaşları
mız bunu tartışmak yerine başka konuları getirselerdi de onu tartışsaydık, olabilirdi. 

Mesele, ben bir kopya vereyim, bunlar çok zayıf noktalarınız. Türkiye'de hasatanelerin 
en önemli noktası, vitrini acil servislerdir; acil servisler çağdaş mı, çağdaş değil mi diye bize 
bir soru sorsaydınız, çok memnun olurdum. Hastanın en önce geldiği yer acil servislerdir; ama, 
maalesef, Türkiye'nin yapısına uymayan acil servislerimiz var. En çok uzman hekimin olması 
lazım gelen yerde pratisyen hekim çalıştırıyoruz, uzmanlığı olmayan arkadaşlarımıza acil has
tayı teslim ediyoruz. Bunların sistemi nasıl iyileştirilir diye soru sorsaydınız çok memnun olur
dum; ama, gelip de basit sorularla burada gündemi işgal etmekten dolayı bir bakıma üzül
düm, bir bakıma da sevindim; seviyeyi gösteriyor. 

Onun için, teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Doğru Tfol Partisi Grubu adına, Sayın Doğan Baran; buyurunuz. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA DOĞAN BARAN (Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

tzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin ve arkadaşlarınca, Sağlık Bakanlığında yapıldığı iddia 
edilen kadrolaşma hareketinin boyutlarını tespit etmek amacıyla verilmiş olan araştırma öner
gesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurunuzda bulunu
yorum, Bu vesileyle şahsım ve Grubum adına Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı ve hizmetleriyle ilgili yakınlığım, milletvekili sıfatı
mın dışında, Bakanlık hizmetinde uzun yıllar hekim olarak da görev yapmaktan kaynaklan
maktadır. Üzülerek belirtmek isterim ki, gördüklerimiz, bize intikal eden şikâyetler ve basın
dan izlediğimiz kadarıyla, "verilen hizmetin hiç de iç açıcı olmadığını, hele Sayın Bakanın dö
neminde daha da karmaşık bir duruma geldiğini ortaya koymaktadır. 

Bakanlığın sağlığa bakış açısı hep geri planda kalmış, 8 yıllık ANAP iktidarı döneminde 
5 bakan değişmiş, her bakan değişimi bakanlık bürokrasisini sarsmış, 26 Mart seçimlerinden 
sonra göreve gelen Sayın Bakanın da döneminde birçok uzman ve üst düzeydeki bürokrat gö
revden alınmış, yerlerine hiçbir özelliği olmayan kimseler atanarak, Türkiye'nin sağlık politi
kası maalesef konunun uzmanları tarafından değil; aksine, sağlık sorunlarından habersiz kişi
lerce yürütülür hale gelmiştir. 

Sayın millevtekilleri, Bakanlık merkez teşkilatı âdeta bir partinin seçim bürosu gibi dav
ranmakta, bizden-onlardan görüşüyle tayinler yapılmaktadır, öyle sanıyorum ki, cumhuriyet 
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tarihinde, bir bakanlığa, bakanın partililerinin doluşarak slogan atması ilk kez olmuştur. Eski
den, bir hastabakıcı bile müfettiş tahkikatı olmadan başka bir yere nakledilemezken, bugün, 
"ben yaptım oldu, sen git uğraş hakkını ara" denilmektedir. 

Ağustos 1990'da da, memurların maaş zammı taleplerini destekleyen birkısım hekim ve 
yardımcı sağlık personeli hallaç pamuğu gibi dağıtılmıştır. 

Haklarında yapılan haksız tayin nedeniyle bölge idare mahkemelerine açılan dava sayı
sında son iki yıl içinde yüzde 100'Iük bir artış olmuş, 1988'de dava sayısı 278 iken, 1989'da 
355, 1990'da da 590'ı bulmuştur. 

Yürütmeyi durdurma kararı alan üst düzey bürokratlarının görevlerine iadesi kâğıt üze
rinde kalmış; bir kısmı tekrar görevden alınırken, diğer bir kısmı da GAP bölgesine gönderil
mişlerdir. Altı defa göreve iade kararına rağmen, altı defa karara uyulmamış bürokrat vardır. 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünde, Mart 1990'da Sayın Bakanın emri ile başlatılan 
ve sekiz ay süren tahkikat sonunda Bakanlık başmüfettişleri nce suçlu oldukları tespit edilen 
iki bürokratın halen aynı görevde çalışmalarını da anlamak mümkün değildir. 

Bakanlığın iki büyük genel müdürlüğünden Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünde 9, 
Temel Sağlak Hizmetleri Genel Müdürlüğünde de 4 genel müdür vekili değiştirilmiştir. Kendi 
getirdikleri kişileri, kendileri görevden almışlar; ehliyet, liyakat, iyi hizmet üretmek gibi kriter
ler bir yana atılmış, hizmetle ilgisi olmayan kişiler yönetim kadrolarına atanmıştır. 

Bugün yaz boz, yarın belki bundan daha iyi partilisi çıkar görüşü ile bürokratik kadrola
rın büyük çoğunluğu vekâleten idare edilmektedir. Hizmette, önemli bir yönetim boşluğu var
dır. Yönetici yetiştirmek bir yana, var olanlar oraya buraya gönderilmiş, genç yönetici adayla
rının önleri tıkanmış, umutları kırılmıştır. Başhekim ve sağlık müdürleri de aynı kısır döngü
nün içindedir. Tayinlerde disiplin ve standart yoktur. Ankara, İstanbul, tzmir, Adana, Antal
ya, Aydın, Muğla'da standardın yüzde 200 üstünde yığılmalar olurken, pek çökerlerde per
sonel yetersizliği söz konusu olmaktadır. 

Bakanlıkta, sertifikaları dahi olmamasına rağmen, bazı personele bilgisayar operatörlüğü 
kadroları verilmiştir. Sayın Bakan biraz önceki konuşmalarında, "Siyasi partiler, iktidar ol
duklarında seçim beyannamesinde, seçim meydanlarında millete ne vaat etmişse onu gerçek
leştirmek için, kendi kadrolarını kurar" buyurdular. 

Kendi programlarında yer alan sağlık politikalarını gerçekleştirmek için, üst düzey kadro
suna bakıyoruz, nasıl bir kadro oluşturmuşlar: 

Müsteşarlık görevinin vekâleten yürütüldüğünü görüyoruz. 5 müsteşar yardımcısı var, 3'ü 
vekâleten yürütülüyor; içlerinde, Bakan dahil, hekim olan yok. Personel Genel Müdürü ve 4 
genel müdür yardımcısımn içinde hekim yok; görev alanlar da ya öğretmen yahut da iki yıllık 
yüksekokul mezunu. Sağlık Eğitimi Genel Müdürü ve 3 yardımcısının içinde hekim yok, gö
revliler de öğretmen. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü vekâleten yürütülüyor, yardımcısı 
öğretmen. Aile Planlaması Genel Müdürlüğü vekâleten yürütülüyor; onun da yardımcısı öğ
retmen. Eczacılık Genel Müdürlüğü vekâleten yürütülüyor. Hudut ve Sahiller Koruma Genel 
Müdürlüğü vekâleten yürütülüyor. Teftiş Kurulu Başkanı dahil, sağlık hizmelerini denetleyen 
40 müfettiş içinde -şükürler olsun- ancak bir hekim var. Sağlık politikasını yürüten beyin kad
roda ise iki hekim var; onlar da görevi vekâleten yürütüyor. Görülüdüğü gibi, sağlık hizmetleri 
Allah'a emanet. 
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Sayın Bakan, sağlık meslek liselerinde öğretmen açığı had safhada iken, temsil ettiğiniz 
bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı mı ki, nerede öğretmen varsa, üst düzey yöneticisi yapıyorsu
nuz. (DYP sıralarından alkışlar) Üniversite ve eğitim hastanelerinde görevli profesör ve başhe
kimleri, hastane ve özel muayenehanelerindeki işleri zaten yoğun iken, bir de müsteşar ve ge
nel müdürlük gibi, bakanlığın kilit noktalarına, "Beğenmezsen atarım ha!" der gibi vekâleten 
getirmeniz ve bu zevatı da sık sık değiştirmeniz hizmeti aksatmıyor mu? 

Ayrıca, eğitim hastanelerinde uzman olarak görev yapan hekimlerin, "danışman" adı al
tında haftada iki gün, uçakla geldikleri Anakara'da ne iş yaptıkları da meçhuldür. 

Bakanlığın her yıl'açtığı asistanlık sınav sistemini hiçe sayarak, kapalı kapılar ardında alı
nan kararlarla, Sayın Bakana yakın olan pratisyen hekimler, bilahara yatay geçişle, Türkiye'ye 
dönmek üzere ihtisas yapmak için Kıbrıs'a gönderilmiş, şef ve şef muavinliği sınavlarında ya
pılan partizanlığın boyutu ise dillere destan olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; veremli sayısının artmakta olduğu bir gerçek iken, da
ha önce vereme karşı düzenli bir başarılı hizmet veren ve takdir edilen teşkilat, günümüzde, 
kendi haline terk edilmiştir. Verem aşısı ve tüberkülin temin edilememektedir. 

Refik Saydam Enstitüsü çalışamaz durumdadır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin temeli olan 
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi, geleceğin ihtiyaçları da dikkate alınarak modernize edil
mesi gerekirken, tam tersine, bugünkü fonksiyonunu bile yerine getirememekte ya da getiril
memektedir. 

Bakteri ve kuduz aşıları ithal edilir hale gelmiştir. Yıllar önce kurulmuş tarihî bir müesse
se varken, bu mantığı anlamak mümkün değildir. 

Hastane ücretleri de tam bir karışıklık arz etmektedir. SSK ve Bağ-Kur üyesine bir türlü, 
memura ve emekliye bir türlü, sağlık güvencesi olmayana başka bir türlü uygulama yapıl
maktadır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla yapılan protokoller sonradan geçersiz sayılmak
ta, aynı Hükümetin iki bakanlığı arasında zaman zaman anlaşmazlıklar olmakta, sıkıntıyı ise 
hastalar çekmektedir, \atan hastaların çoğuna da reçete yazılarak dışarıdan ilaç temin edil
mektedir. Tedavi edici sağlık hizmetlerine de yüzde 400 ila 600 oranında zam yapıldı. İlgililer, 
"genel sağlık sigortası geldi, geliyor" diye şov yapadursun, sağlık güvencesi olmayan, ödeme 
gücü de bulunmayan milyonlar şaşkına döndü; tedavi olabilmek için faizle para alıyorlar. Hastane 
poliklinik muayene ücreti 8 xata çıktı; otel Ucertleri düşerken, hastane yatak ücretleri artırıldı. 
Laboratuvar tetkiklerinin yanına varılmıyor. En küçük ameliyat 1 milyon lirayı buldu. Uygu
lanan fiyat politikası sayesinde başlı başına bir sorun olan ve yıllardır bir türlü çaresi buluna
mayan, hastane kapılarındaki kuyruklar da ortadan kalkarak, hasta sevk sisteminin çalıştırıl
masına da sayenizde artık gerek kalmadı. 

Sayın milletvekilleri, hekimin sayını ve niteliğini YÖK belirlediğine göre, yardımcı sağlık 
personelinin sayısını ve niteliğini belirlemek de Sağlık Bakanlığına düşer. Bu konuya, 1991 Sağlık 
Bakanlığı bütçesi görüşülürken bir nebze temas etmiştim. 1990 yılı sonu itibariyle, Bakanlığın 
73 805 yardımcı sağlık personeli mevcut olup, diğer kuruluşlara bağlı sağlık kurumlarında ça
lışanlarla beraber, Türkiye genelinde, 97 bin yardımcı sağlık personeli mevcuttur. Altıncı Beş 
Yıllık Planın beşinci dilimi olan 1994 yılı sonu itibariyle plan hedefi ise, 104 476'dır. Sayın Ba
kandan soruyorum; 1990 yılı sonu itibariyle 1994 yılına göre ebe, hemşire ve sağlık personeli 
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açtığı yüzde 7 iken ve de ANAP iktidarı zamanında, size gelene kadar dört bakan gelip geç
mişken, 2 yılda 150 sağlık meslek lisesi açmanız yetmiyormuş gimi, bir de "Tamamlayıcı 
program" adı altında, 1988 yılında 9 aylık bir uygulamadan sonra 7 500, 1990 senesi sonunda 
18 aylık bir uygulamadan sonra 3 790 lise mezunu önümüzdeki nisan ya da mayıs ayında yar
dıma sağlık personeli olarak mezun olacaktır. 1991 yılında da tamamlayıcı program için yeni
den giriş imtihanı yapıldı, 83 bin genç müracaat etti, 3 700 kişi alınacak. Ancak, aradan üç-
dört ay geçmesine rağmen neticeler hâlâ ilan edilmedi. 

Sayın Bakan, ilçeleri memnun edeceğim diye, hiçbir sağlık altyapısı olmayan yerlerde sağ
lık meslek lisesi açılır mı? örneğin; Bilecik'in Gölpazan İlçesinde 1990 yılında sağlık meslek 
lisesinin hemşirelik bölümü açılmış. Gölpazarı'nda 20 yataklı sağlık merkezi var; uzman he
kim yok, pratisyen hekim yok. Burada hemşirelik bölümü açılmış. Yani ne olacak; burada öğ
renciler iğne yapmadan hemşire olacak. Erzincan'a bağlı Çayırlı ilçesinde 1989 yılında sağlık 
meslek lisesinin sağlık memurluğu bölümü açılmış. Çayırlı'da 10 yataklı sağlık merkezi var; 
uzman yok, pratisyen yok. Çankırı'ya bağlı Çerkeş ilçesinde 1990 yılında sağlık meslek lisesi
nin sağlık memurluğu bölümü açılmış. Çerkeş'te 10 yataklı sağlık merkezi var, uzman yok, 
pratisyen yok. Erzurum'a bağlı Olur ilçesinde 1990 yılında sağlık meslek lisesinin sağlık me
murluğu bölümü açılmış. Öğrenci sayısı 77. Olur ilçesinde 10 yataklı sağlık merkezi var, uz
man yok, pratisyen yok. Uşak'ın Ulubey ilçesinde sağlık meslek lisesinin ebelik bölümü açıl
mış. 20 yataklı sağlık merkezi var, uzman yok, pratisyen yok. öğrenciler doğum yaptırmadan 
ebe olacaklar. Ankara'ya bağlı Kalecik ilçesi, Ankara'ya 68 kilometre uzaklıkta, şehir nüfusu 
5 500. 1989'da sağlık meslek lisesinin hemşirelik bölümü açılmış; 74'ü yatılı, 115'i gündüzlü 
olmak üzere 259 kız öğrencisi var. Ayrıca, bu ilçede sağlık meslek lisesinin sağlık memuru bö
lümü de açılmış ve 70 erkek öğrencisi var. Her iki okulun uygulama alanı ise 10 yataklı sağlık 
merkezidir. 

Afyon'a bağlı insaniye ve Çay'da, Artvin'e bağlı Borçka'da, Burdur'a bağlı Gölhisar'da, 
Erzincan'a bağlı Tercan'da, Erzurum'a bağlı Narman ve Hınıs'ta, Konya'ya bağlı Bozkır'da, 
Malatya'ya bağlı Darende ve Hekimhan'da, Sakarya'ya bağlı Hendek'te, Sinop'a bağlı Dura
ğan'da, Usak'a bağlı Banaz'da açılan sağlık meslek liseleri... Saymakla bitmez. 

Sayın milletvekilleri, sağlık, bu kadar ucuz bir şey mi? Bu okullardan gerekli bilgi ve be
ceriden yoksun olarak yetişecek personele, özellikle ebeye iki canı birden nasıl emanet edecek
siniz? Bir meslek lisesinin açılması, yeterli uygulama birimine, eğitimciye, araç ve gerece bağlı
dır. Dünya Sağlık Teşkilatınca uygulanan kriterlerden vazgeçtik, geçmiş yıllarda uygulanan kri
terleri bile hesaba almadınız. Sadece bir eski üst düzey yöneticisinin seçim bölgesi olan Gire
sun'da 9 tane sağlık meslek lisesi var. Okul açılmasının karşısında değiliz; ancak, açtığınız okul
ların hiçbirinde meslek dersi öğretmeni yok, kültür dersi öğretmeni yok, uygulama alam yok; 
bir müdür, al sana bir mühür, böylece dersler boş geçiyor. Sizce bunun bir önemi yok mu? 
Size göre önemli olan, okulların fiilen eğitim ve öğretime açılmış olması mı? 

Yakın bir gelecekte, personel fazlası var diye bu okulların çoğunu kapatacaksınız. Amaç, 
yardımcı sağlık personelinin dengeli dağılımını teşvik edici tedbirler almak ve niteliği düşür
meden yeterli sayıya ulaşmak iken, "hedef 154 bin" diyerek, hiç gereği olmayan ilçelerde sağ
lık meslek liselerinin açılmasında elbette ki, bir gerekçe vardır, o gerekçe de siyasî yatırımdır. 

. Sayın milletvekilleri, son yedi yıldan fiilen, ondan önceki üç yıldan da dolaylı olarak so
rumlu olan ANAP iktidarı zamanında, enflasyonda olduğu gibi, devlet politikası haline getirilen 
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kadrolaşma, sürgün, hatta kıyıma kadar götürülmüş, Devlet Personel Dairesi de Hükümetin 
partizanlığına kılıf hazırlayan bir kuruluş haline getirilmiştir. 

Ülkeyi yönetenler, işlerine geldiğinde birlik ve beraberlikten bahsetmişler, siyasî çıkarları 
söz konusu olduğunda, toplumda "ANAP'a oy verenler, vermeyenler" diye ayrım yapmışlar
dır. Sağlık Bakanlığında şahidi olduğumuz olaylar ise, Türkiye genelinde oynanan senaryonun 
bir parçası olmanın da ötesinde, devletin aslî görevi olan sağlık hizmetleri siyasî rüşvete dönüş
müştür. Nerede bir belediye başkanlığı seçimi olsa, Sayın Bakan mutlaka oraya giderek, seçim 
yapılan yer ilçe ise, ilçe hastanesi ya da sağlık meslek lisesi; eğer seçim yapılan yer kasaba ise, 
sağlık ocağı açılacağını vaat etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gazete sütunlarına intikal eden Bakanlıkla ilgili israf 
ve yolsuzluk dedikoduları da cevapsız kalmış, ilgililerce tekzip edilmemiştir. Bize göre, insanı
mıza verilen sağlık hizmeti, hizmetlerin en kutsalıdır. Bu kutsal hizmeti yapanları parti politi
kasına alet etmek, hizmetin ulviliği ile bağdaşmaz. Hadiselerin tahlilini vicdanlarınıza danışa
rak yapacağınızdan emin olarak, araştırma önergesinin kabulü halinde, araştırma komisyonu
na gerekli belgeleri teslim edeceğimizi ifade eder, Yüce Meclise Grubum adına saygılar suna
rım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Kâzım özev; buyurun efendim. (SHP 

sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sağlık 

Bakanlığında yapılan kadrolaşma hareketi ile ilgili araştırma önergesi Üzerinde SHP Grubu 
adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde, sağlık, vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, 
sıhhat olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla, sağlık, insan yaşamının en önemli konusu ve özellikle 
feri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanların başta gelen sorunudur. Sosyal 
devlet olmanın gereği bunu icap ettirmektedir. 

Bu anlamda, şu an uygulamaları ve politakalarını tartışmakta olduğumuz Sağlık Bakanlı
ğının, yurttaşlarımızın ve gelecek nesillerin yaşamını çok yakından ilgilendiren bir kurum ol
duğundan kimsenin kuşkusu yoktur. Bu kurumun, sağlık sorunları hakkında yurttaşlarımızı 
bilgilendirme ve acılarını dindirme, insan gücü, bilgi ve araç-gereç olarak, çağın gereklerine 
uygun şekilde donatılması tek arzumuzdur. Doğrudan doğruya insanı ilgilendirmesi nedeniyle 
ve keza ana rahmine düştüğü andan başlayarak, ölümüne ve hatta ölümden bir kısım sonrası
na kadar uzayan bir Ömür ve ömür sonrası süreçte, insanın her an karşı karşıya olduğu, ilgili 
olduğu bu kurumun ve teşkilat yapısının önemi yadsınamaz. 

Bu bakanlığın ve yurt çapında yayılmış olan teşkilatının ehil ellerde olması ve personeli
nin yeterli bilgi ve beceriye sahip bulunması, ülkemizin sağlık sorununun çözümünde önemli 
bir katkı sağlayacağı kuşkusuzdur. Tek başına bu etken bile sağlık konusunun çözümünde önemli 
bir aşamadır. 

tşte, ülkemizin bugün ve yarını ile ilgili bulunan, henüz daha doğmamış insanlarını bu
günden ilgilendiren bu bakanlıkta yapılan görevlendirmelerin, atamaların politik ve ideolojik 
temellere oturtulmuş olması ve insan sağlığı ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın, adama 
iş bulma anlayışı ile hareket edilmesi, bizi bu araştırma önergesini vermek ve bu konunun Yü
ce Meclis tarafından araştırılmasını istemek zorunda bırakmıştır. 
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Sağlık üzerine politika yapılamaz. Sağlık, kişisel kaprisler ve ideolojilerin bilimle çalıştığı 
bir alan olmamalıdır. Böyle davrananlar, milyonlarca yurttaşımızın yaşaması ile kumar oynu
yorlar demektir ki, buna seyirci kalınamaz. 

Sayın milletvekilleri, 26 Mart yerel seçimlerinden sonra Sağlık Bakanlığı görevine getiri
len Sayın Bakan, bir süre sonra, hızlı bir, görevden alma ve atama furyası içerisine girmiştir. 
Gerek ANAP İktidarlarında ve gerekse önceki dönemlerde bu Bakanlıkta görev yapan ve hat
ta kendisinden önceki ANAP'Iı sayın bakanlar tarafından göreve getirilen, kendini yurt ve dünya 
çapında kanıtlamış uzmanlar, Bakanlıktan ve görevlerinden uzaklaştırılmışlardır. Bunların yer
lerine atananlar, görevden alınanlar gibi konusunu bilen kişiler olsalardı, bu görevden alma 
ve atama olayına fazla bir diyeceğimiz de olmazdı. Ne yazık ki, böyle olmamıştır; Sayın Bakan 
görevden uzaklaştırdığı uzmanlar yerine, sağdan soldan devşirdiği, insan sağlığının ne olduğu
nu bilmeyen, deneyimsiz, Sayın Bakana ve taşıdığı dünya görüşüne yakın olmaktan başka bir 
özelliği olmayan kişileri getirmiştir. Bugün, Sağlık Bakanlığının üst düzey yöneticileri ve taşra 
teşkilatı, insan sağlığından habersiz, gerekli eğitimden yoksun imam-hatipli, ilahiyattı, emekli 
lise öğretmenleri, seçim kaybetmiş milletvekili ve belediye başkan adayları ve hatta parti fotoğ
rafçısı eski assubaydan oluşmaktadır. 

Bugün, Türkiye'nin sağlık politikası, tıp bilimiyle uzaktan ve yakından ilgisi olmayan, dün
yadaki gelişmelerden habersiz olan ve tıp dilini bilmeyen kişiler tarafından yönetilmektedir. 
Bunu söylerken, Bakanlık üst düzeyinde her türlü zorluğa ve engellere rağmen özveriyle görev 
yapan, değerli yönetici ve bilim adamlarını kastetmiyorum. Tıp bilimine ve insan sağlığına gö
nül vermiş, kendini yurt içinde ve yurt dışında kanıtlamış bu saygın kişileri ayrı tutarsak, Sağ
lık Bakanlığı, bugün, sağlık bilgisi olmayan kişilerce yönetilmektedir. Türkiye'de yaşayan in
sanlarımızın »ağlıkları, bu konuda uzman olmayan kişilerin eline bırakılmıştır. Esasen,mesle-
ğine gönül vermiş, kendisini ve uzmanlığını kanıtlamış saygın tıp bilimcileri, bu gibi kişileri 
gftzden kaçırmak, vitrini güzelleştirmek amacıyla göreve getirilmişlerdir. 

Bakanlığın sağlık hizmetlerini planlayan, programlayan sağlık konusunda yetişmiş, kari
yer yapmış beyin kadrosundaki kişiler görevden uzaklaştırılarak, yerlerine, tıp bilimine değil, 
Türk-tslam kültürüne sahip ve deneyimsiz kişiler yerleştirilmiştir. 

örneğin; Sayın Bakan göreve geldikten hemen sonra, sıtma savaşı konusunda Türkiye'de 
tek isim olan ve yurt dışında da kariyeri kanıtlanmış bulunan, Sıtma Savaş Daire Başkanı de
ğerli bilim adamı görevden alınarak, yerine bir pratisyen hekim atanmıştır. Buhun sonucu ola
rak da, sıtma hastalığına karşı o zamana kadar başarılı bir şekilde sürdürülen mücadele sekte
ye uğratılmıştır. Nitekim, çevreye zararlı olduğu belirlenen 50 ton sivrisinek mücadele ilacı kul
lanım süresi geçinceye kadar depoda unutulmuş ve böylece 6 milyar lira çöpe atılmıştır. Sonuç
ta, yerine ilaç da alınamadığından, -geçen yıl, sıtma savaşında gerileme olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, zaten şurası bir gerçektir ki, 6 milyar lira verilerek alınan bu ilaç 
insan sağlığına aykırıdır. Bu ilacın kullanım süresi de geçtiğinden, sonuçta yerine yenisi alına
mamış ve geçen yıl sivrisinek mücadelesi yapılamamıştır. Bu sonucu, sıtma savaş konusunda 
uzman daire başkanını görevden alıp, yerine bir pratisyen hekimi getirenler yaratmıştır. Bu ko
nuda, bundan sonraki çalışmalarda başarı sağlamak tesadüfe bağlanmıştır. Keza, bakan mü
şaviri olan ve kendisini yurt içinde ve yurt dışında kanıtlamış olan değerli bilim ve tıp adamı 
görevden uzaklaştırılırken, yerine bakan müşavirleri olarak, ANAP'ın eski yayın organı olan 
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Petek Gazetesi çalışanı ile bir ilkokul mezunu olan astsubaylıktan tart edilmiş ve ANAP'ta 
parti fotoğrafçısı olarak çalışan birisi atanmıştır. 

Bakanlık müşavirlerinin konularıyla ilgili olarak dünyadaki gelişmeler hakkında Sayın Ba
kanı bilgilendirmek, yönlendirmek görevleridir. Peki, bu durumda sağlık konusunda yeterli bilgi 
ve deneyime sahip olmayan bu müşavirler, Sayın Bakanı hangi konuda bilgilendirecek ve han
gi tıp bilgisiyle donatarak yönlendirip, Türkiye'nin sağlık politikasında söz sahibi olmasını sağ
layacaklardır, bunu Sayın Bakana sormak isterim. Konusunun uzmanı olmayan kişiler, sağlık 
konusunda, size, yeterli bilgi akımını sağlayabiliyorlar mı? 

ANAP*tan Sinop Milletvekili adayı olmuş, ilahiyatçı birinin sağlıkla ne ilgisi var ki, Sağ-
> lık Eğitimi Daire Başkanlığına getirilmiştir? Keza, tslam enstitüsü diplomasına sahip olan bir 

ziraat teknisyeninin Sağlık Eğitim Daire Başkanlığına getirilmesinin manası nedir? Yine, 12 
Eylül öncesi MC döneminde, MHP'IiIeri kısa yoldan öğretmen yapıp okullara sokmak için 
icat edilen, hızlandırılmış eğitim veren eğitim enstitüsü çıkışlı birine Sağlık Eğitimi Genel Mü
dür Yardımcılığı görevi nasıl verilir? Sağlık Eğitimi Daire Başkanı, Genel Müdür ve Genel Mü
dür Yardımcısı, tıp bilimini değil, Türk-tslam sentezini benimsemiş kişiler olursa, kendilerine 
bağlı sağlık meslek liselerinin, bugün, hangi amaca hizmet ettiğini anlamak için kâhin olmaya 
gerek yoktur. 

Ülkemizin, yardımcı sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı oldukça fazladır. Bakanlık, bu ihti
yacı kapatmak için ya lise mezunlarını kursa tabi tutma veya plan ve programdan yoksun sağ
lık meslek lisesi açma yolunu seçmiştir. Bir kere, liseden sonra belli bir süre kursa tabi tutula
rak yetiştirilen öğrencilerin, sağlık bilgisinden tam olarak nasibini alarak yetişmiş olacaklarına 
inanmamız mümkün değildir. Sağlık meslek liselerinin açılması olumlu bir girişimdir. Ancak, 
altyapı yapılmadan; öğrencilerin pratiklerini yapacakları hastanelerin mevcudiyeti sağlanma
dan, rasgele sağlık meslek lisesi açılması yanlıştır ve buradan mezun olacak öğrencilerin yeterli 
sağhk bilgisine sahip olacakları da şüphelidir. 

Bunun yanında, Türkiye genelinde 180 civarında olan sağlık meslek lisesinin idarî kadro
ları, 12 Eylül Öncesindeki anarşi ve terörün sağ kanadını oluşturan parti militanları ve millî 
mücadeleciler tarafından parsellenmiştir. Kendi kafalarında yarattıkları fikre hizmet edecek öğ
retmen bulmakta zorluk çektikleri için, sağlık meslek liselerinin birçoğu iki üç öğretmenle öğ
renim yapmakta ve derslerin çoğu boş geçmektedir. Üstelik, bayan öğretmenlerin birçoğu tür
banla derslere girmekte ve bu okullar, Türkiye'nin sağlık ordusuna, kafaları çağdışı bilgilerle 
donatılmış elemanlar yetiştirmektedir. 

Sayın Bakan tarafından, müşavirlik görevine getirilen bir ortopedi doktorundan da söz 
etmek isterim, ikinci MC Hükümetinde, MHP'Ii Sağlık Bakanının da müşavirliğini yapan ve 
12 Eylül öncesi Ülkücü Tabipler Birliğinin önde gelen isimlerinden olan bu kişi hakkında, o 
tarihlerde Ankara Tabipler Odasını basan ülkücüler arasında olduğu iddiasıyla soruşturma bi
le açıldığı söylenmektedir. İşte, 12 Eylül öncesindeki anarşi ve terörün sağ kanadında aktif bir 
biçimde yer alan bu kişi, şimdi, Sayın Şıvgın'a müşavirlik yapmaktadır. Üstelik, Bakan olu
ruyla göreve getirilmiştir. 

Ana - Çocuk sağlığı ve planlamasında uluslararası bir şöhrete sahip olan ve aynı zamanda 
da UNICEF'in Türkiye koordinatörlüğünü yapan genel müdür yardımcısı, görevinden alına
rak, yerine, Sosyal Hizmetler il Müdürlüğünde görevli ve sağlıkla ilgisi olmayan şimdiki 
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Ana - Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdür lardımcısı getirilmiştir. Üstelik, bu kişi
nin, eski görevindeyken bir yolsuzluk nedeniyle soruşturmaya uğradığı ve soruşturması sonuç
lanmadan, ödüllendirilerek, şimdiki görevine getirildiği iddiası yaygındır. 

Sayın Bakan, bu göreve getirildikten sonra, imam-hatip lisesindeki öğretmenini de unut
mamıştır, Bakanlık Personel Genel Müdürü olarak atamıştır. Bu zatı ve yetkili birini Bakan
lıkta ararsanız, bulmanıza da imkân yoktur. 

Sayın milletvekilleri, Sağlık Bakanlığındaki bilinçsiz ve kayırıma atamalar bunlarla da 
kalmamaktadır. Bakanlık Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulunda 8 uzman, görevle
rinden alınarak, daha alt düzeydeki çeşitli görevlere sürülmüşlerdir. Yerinden alınan bu uzman
ların makamına, yani Bakanlık Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kuruluna 1 mimar, 1 
mühendis ve fizik mühendisi getirilmiştir. 

Bu arada, Sağlık Bakanlığı, ANAP'lı eski belediye başkanları için de bir iş bulma kuru
mu durumundadır. Bu cümleden olarak, Kazan eski belediye başkanı, Bakanlık Sağlık Eğitimi 
Genel Müdür Yardımcılığına ve Sincan eski belediye başkanı ise, Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Enstitüsüne atanmışlardır. 

' Söz açılmışken, Hıfzıssıhha Enstitüsünden de bahsetmek isterim. Türkiye'nin aşı, serum 
gibi, hastalık önleyici ürünlerini üreten bu kurumda, başındaki uzman doktor görevden alın
dıktan sonra, üretim ve kontrol işlemi durma noktasına gelmiştir. Bu kıymetli kurum, 12 Eylül 
öncesindeki aşırı sağcı militanların örgütlenme yeri olarak hizmet vermektedir, özellikle, Sa
yın Şıvgın tarafından bu kuruma alınan ve şef yapılan bir bayan, aynı zamanda MHP eski 

- genel başkan yardımcılarından birinin eşi olması nedeniyle, bu kadrolaşmada odak noktası 
olarak görev yapmaktadır. Yurt dışı bursları denetleyip, burs alacak öğrencilerin seçiminde de 
etkin olan bu bayan sayesinde, eski aşın sağcı militanlar ve şimdiki yandaştan fazla sıkıntı çek
memektedirler. 

Yine, bu kurumda, 1989 yılında açılan sınavı kazanan 250 civarındaki personelin tümüne 
yakınının sağ kesimden olması ve tamamına yakın kısmını Yozgatlıların oluşturması da tesa
düf olamaz. 

Sayın milletvekilleri, gündeme getirilen atama-görevlendirmeler baş döndürücü bir hızla 
gelişmektedir, kapılan atamalar, bilime değil, ideolojik temele oturtulmuştur. Sağlık Bakanlı
ğında görev yapmak için bilim adamı olmanın, tıbba gönül vermiş olmanın, mesleğinde kari
yer sahibi olmanın değeri yoktur. Bu özellikler geçerli değildir. Bakanlıkta görev almak için 
Sayın Bakana yakın olmak, ideolojisini paylaşmak yeterlidir. Başından beri bazı örneklerini 
verdiğimiz ve buna benzer diğer atamaların -vitrin oluşturan birkaçı hariç- tümünün imam ha
tipli, ilahiyatçı ve Türk - tslam sentezini benimsemiş kişilerden olması, Sayın Bakanın, bu Ba
kanlığı, halkın sağlık sorunlarından çok, eş dost ve aynı dünya görüşünü savunan, paylaşan 
kişilere Us yapmak için. kullandığını göstermektedir. 

Göreve getirilenlerin refersanları aynı kaynaklardan gelmektedir. 

Bakanlık, bugün, bilimle bilim karşıtları arasında mücadele alanı halindedir. Bakanlık, 
tıp biliminden ve dilinden yoksun kişilerin elinde olduğundan, zaman zaman çağdaş gereklere 
uymayan politikalar üretmektedir. 

Sayın milletvekilleri, tüm dünya hızlı bir değişim yaşadı. Bir yandan yeni ekonomik ka
rarlar alınıp, yıllardır savunulanlar terk edilirken, bir taraftan da utanç duvarları yıkılıyor. Ya
şanan bu değişim bir dönüşüm de getirme çabasında. Daha mutlu, daha özgür daha iyi yaşa
maya yönelik bir dönüşüm bu. 
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12 Eylül 1980 ile bir yandan tüm baskı grupları gibi, sağlık personeli sessiz bir dönem 
yaşamak zorunda bırakılırken, öte yandan, sağlık personelinin ulusal gelirden aldığı pay hızla 
küçülmüş ve çok belirgin bir geçim sıkıntısının yaşandığı döneme getirilmiştir, Biz, sağlık hak
kının doğuştan kazanılmış bir hak olduğuna inamr ve kişilere, nerede yaşadıklarına, hangi gö
rüşte olduklarına ve ekonomik durumlarına bakılmaksızın, koşulsuz, eşitlik içinde bir tıbbî 
bakım verilmesinden yanayız. 

Sayın milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı, halkın sağlığıyla doğrudan ilgili bir Bakanlık ol
ması nedeniyle, bu kurumda görev alanların kimliği ve kişiliği çok önemlidir ve göz ardı edile
mez. Bugün, Bakanlık, bilimin uzaklaştırıldığı, bunun yerine, çağdışı anlayışların odaklaştiğı 
bir kurum durumundadır. Bu nedenle, Sağlık Bakanlığındaki atamaların araştırılması ve ata
nan kişilerin insan sağlığı konusundaki bilgi ve ilgilerinin ne olduğunun saptanması gerekir. 
insanlarımızın sağlığını, sağdan soldan devşirilen ve insan sağlığından habersiz kişilerin eline 
bırakamayız. 

Bu önemli konuya, Sayın Yüce Kurulun ilgi göstereceğini umarak, hepinizi, Grubum ve 
şahsım adına saygılar sunarak selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın özev. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mahmut Orhon; buyurun efendim. (ANAP sırala

rından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Sağlık Bakanlığındaki kadro
laşma hareketleriyle ilgili bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerinde, Anavatan 
Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, hepinizi, Grubum 
ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İddiaları inceledimizde, yazılan senaryonun, burada her zaman görmeye alıştığımız senaryo 
olduğunu görürüz. Nedir bu senaryo? tnsanlan gruplara, bloklara ayırmak, bir grubu devamlı 
suçlu, bilgisiz, kabiliyetsiz, diğer grubu aydın, bilgili, ilerici, kabiliyetli kişiler olarak ilan et
mektir. İlerici kabul edilen kişileri sosyal demokrat olarak nitelemek, halkın geri kalan çoğun
luk kısmını ise, sadece ve sadece sosyaldemokrat olmadığı için, gerici, yobaz, sağ terörist, sağ 
eylemci olarak ilan etmektir. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Yobaz, yobazdır... 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Bu tekerlemeyi o kadar iyi ezberledik, o kadar iyi in

celedik, manasını ve getirmek istediklerini o kadar iyi anladık ki, artık arkasında yatan düşün
celerin gizliliği ve inandırıcılığı kalmamıştır. 

Kimdir bu gerici, yobaz damgası vurulanlar? Beraberce inceleyelim. Bunlar, halkın ço
ğunluğunu teşkil eden köylüdür, işçidir, emeklidir, küçük memurdur, esnaftır, sanatkârdır ve 
bunların çocuklarıdır. Bunların çocuklarına makam ve mevki verilirse, hatta daha da ileri gidi
lerek, milletvekili yapılırsa, suç mu işlenmiş olur? Tabiî ki, sosyal demokratlara göre suç işlen
miş olur. öyle ya, fakirlik edebiyatı yaparak, işçi-köylü edebiyatı yaparak bu insanları uyutup, 
makam ve mevkiler, daha evvel dağıtıldığı, verildiği gibi, sosyal demokratlara, açık tabiri ile 
salon sosyalistlerine verilmek dururken, ne diye halkın arasından çıkmış gerçek halk çocukla
rına verilsin? Onlara bu makam ve mevkileri veren Anavatan Partisinin yaptığı iş, sosyal de
mokrat, daha doğrusu halkı sosyal demokratlık maskesiyle sömüren, halka hiçbir imkân ta-
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nımayan, sözde ilerici geçinen düşüncelere ihanet değil de nedir? öyle ise, bu lafta ilericilere, 
bu insanların gerçek temsilcisi olan Anavatan Partisi bakanlarının hesap vermesi gerekmektedir. 

Bu Meclis araştırması önergesini, isterseniz bir de şu şekilde inceleyelim: 
Sağlık Bakanlığında birtakım değişiklikler yapılmıştır, yapılması uygun bulunmuştur ve

ya yeni personel ihtiyacı olduğu için yeni personel alınmıştır. Kimler değiştirilenler ve yeni alı
nanlar? Benim bildiğim kadarıyla, nüfus cüzdanında 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı" ya
zanlardır; yani bu memleketin, bu vatanın insanlarıdır. Bu insanları gruplara ayırmak, kabili
yetsiz olarak suçlamak, ancak, parçala, böl ve idare et zihniyetine sahip olanların, yıllardır 
bu istek ve arzuyla yanan insanların dileğidir. Bu insanlardan rey isterken, sen kabiliyetsizsin, 
sen gericisin, sen yobazsın, sen reyini bana verme demiyor, hep istiyor, hep istiyorlar; ama ma
kam, mevki ve imkân dağıtılırken, sen gerici, sen yobaz, sen sağ teröristsin diye hemen damga 
vuruyorlar... Sizlere soruyorum, bu insanları terörüm kucağına atan kimlerdir? 

İsterseniz, biraz eskilere (1960'lara) doğru inelim. Burada sağ eylemciler diye bahsedilen 
bir grup, 1960'larda meydanda yok. O tarihlerde birileri çıkıyor, "ben ortanın solundayım" 
diye ortaya bir eylem şekli koyuyor. Böylece, bölücülüğün ilk tohumları atılmış oluyor. Bu or
tanın solu ile birlikte, aşırı sol örgütler türüyor. Bu örgütleri şimdi saymak istemiyorum, sizler 
benden daha iyi bilirsiniz. 

1968'lere kadar, yine sizin de iyi bildiğiniz gibi bahsedilen sağ örgütler ortada yok; ancak, 
1969'lacda basit öğrenci olayları, devlete, devletin varlığına ve birliğine yönelmeye başlıyor, İş-
te o zaman, devletin zaafından dolayı bir boşluk meydana geliyor. Bu boşluğu kapatmak ve 
devletin korunması için milletin genç evlatları bir araya geliyor, sol örgütlere karşı, sol gibi dı
şarıdan kaynaklı olmayan basit gruplar oluşturuyorlar. Devletin korunması, milletin sol ör
gütler tarafından baskı altında tutulup, istedikleri dış kaynaklara hizmet etmelerinin önlenme
si için, kendilerini, hatta canlarını ortaya koyuyorlar. Bu mücadele 1980'lere kadar devam edi
yor. Devlet ne zamanki anarşi ve teröre karşı gerekli mücadeleyi yermeye başlıyor, o zaman* 
bu gruplar ortadan kayboluyor; samimiyetle devletlerine hizmet etmek için ellerinden geleni 
yapmaya gayret ediyorlar. Kısacası, bunları örgüt yapan da, ortaya çıkmasına sebep olan da, 
sol ve sol örgütlerin kendileridir. Bu, etki-tepki meselesidir. Bunlar da, aşın sol örgütler gibi 
devlete karşı değil, devletin yanında olan örgütlerdir. Bu yüzden de anarşi kaybolunca ortadan 
kaybolmuşlardır. Aşırı sol ise, devlete karşı olduğu ve dış kaynaklı olduğu için, halen eylemle
rine devam etmektedir; Türk askerine, Türk polisine, kısacası Türkiye Cumhuriyeti Devletine 
silah sıkmaktadır. 

Seçimlerde aday olan memurlara gelince: Bunların, görevlerine geri dönmeleri kanun ge
reğidir. Bunu yadırgamanın mantığını da anlamak mümkün değildir. Sayın Ersin ve arkadaş
larının -özellikle ismini belirtiyorum- SHP İzmir milletvekili adayı İsmail Sanca'nın, Sayın Ba
kanımız Işın Çelebi tarafından çok üst makamlara getirildiğinden haberlerinin olmaması müm
kün değildir... 

ETEM CANKURTARAN (İçel) — İzmir değil, İzmit. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Pardon; Kocaeli; özür diliyorum. 
Çok üst makamlara getirilmesini görmemezlikten gelmeleri, kendilerinin çifte standart uy

gulamalarının açık misalidir. Bu misal, aynı zamanda onlar ne kadar taraflı ise bizim de o 
kadar tarafsız olduğumuzu göstermesi bakımından çok ilginçtir. 
t Sayın Ersin ve arkadaşları, karargâhı yanlış yere kurmuşlardır; Sağlık Bakanlığı yerine 
SHP'li belediyeleri inceleseler idi, partizanlık ve kıyımın nasıl'ayyuka ulaştığını çok açık gö
rürlerdi. 
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Bûyükşehir belediyelerinde, bir gecede çok sayıda müdürün, nasıl değiştirildiğini; SHP'li 
belediyelerin, partinin de ötesinde, birtakım derneklerden referans gelmeden işe adam alma
dıklarını, bu derneklerin ise, belli şehir ve bölgelere ait olduğunu bilmemeleri mümkün değildir... 

ETEM CANKURTARAN (içel) — örnek ver. 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Veririz. 

SEYtT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Ankara Belediyesi. 

MAHMUT ORHON (Devamla) — SHP'li tüm belediyleleri araştırın, açık açık görürsünüz. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Zaten, işe adam değil, adama iş bulunmaktadır. Bu 

insanların, tahsilli, kabiliyetli, becerikli olmaları, işi bilip bilmemesi de hiçbir zaman önem-
senmemekte; standart, sadece belli şehir ve bölgeden olması olarak göz önüne alınmaktadır. 
Anavatan iktidarı ise, adama iş değil, işe adam prensibinden hareket etmektedir; bu yüzden 
de, bizim iktidarımızda işler sıhhatli bir şekilde yürürken, diğer partilerin göstergesi olan bele
diyelerin hali perişandır. 

Meclis araştırmasında bahsedilen bir diğer husus da, dolaylı olarak, bu milletin inançları
na ve dinine karşı alınan tavırdır. Neymiş efendim, imam-hatipliler ve ilahiyatçılar kadroya alı-
nıyormuş! Bu, bizim solun eski alışkanlığıdır. Zaten, bizim muhalefetin özelliği, iyi ve güzel 
yapılan her işe karşı çıkıp, kendi başarısızlıklarını kapatmaya çalışarak puan toplamaktır. 

Okullardaki söylenen kadrolaşmaya gelince: Kadrolaşma asılsızdır. Vatanını, milletini ve 
bayrağını seven insanlar yetiştirmek suçsa, bunlar suçludur. Bunlar suçluysa, Mehmet Akif 
de suçludur; çünkü, o da, vatanını, milletini, bayrağını ve Allahını çok sevmektedir. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri) Eğer bunlar suçluysa, sizler de suçlusunuz; bu çatının altında, 
vatanını, milletini ve bayrağını sevmeyen bir insanın bulunacağına inanmıyorum. 

TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Yozgatlı mısın yoksa sen? 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Biz bunu suç olarak kabul etmiyor, üstelik, görevini 

hakkıyla yapan, vatanını, milletini, bayrağını, Allahını seven, yücelmesi için çalışan bütün öğ
retmen, öğrenci ve personeli takdirle karşılıyor, teşekkür ediyoruz. 

"Tehditlere başvurarak, insanları sürgüne gönderiyorlar" sözüne gelince: Bu söze katıl
mak mümkün değildir. Bu olayın, hatırlarında yanlış kaldığı kanaatindeyim; buradaki bahse
dilen olaylar, SHP'li belediyelerin kullandıktan taktiklerin, Sağlık Bakanlığına adaptasyonundan 
başka bir şey değildir. Size, bununla ilgili bir misal vermek, Yozgatlı bir şoförün, Ankara Bele
diyesinde başına gelen bir olayı anlatmak istiyorum: Hep Yozgatlıdan bahsediliyor, tşte, bele
diyelerde Yozgatlı düşmanlığı, Mecliste Yozgatlı düşmanlığı... Tek bir sebebi var bunun; Yoz
gatlıların vatanını sevmesi, milletini sevmesi, bayrağını sevmesidir; sevmeye de devam edecek
tir, bu suçu işlemeye devam edecektir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — \bzgathya kimse düşman olmaz; merak etme sen. 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Evet, konuyu anlatıyorum: Yozgatlı bir şoför, Ankara 
Belediyesinde görev yapmaktadır, isteyene, ismini de veririm. Belediyedeki amiri tarafından, 
bir dağ başına işe gönderilir, işe gönderildiği yerde hazır ekip vardır ve gider gitmez, kamyonu 
taşlanarak, camlan kırılır, sağı solu zedelenir. Canını zor kurtaran garip şoför, gelir durumu 
anlatır. Tabiî, olay daha evvelden tezgâhlanmıştır; suç şoföre yıkılır ve arabanın hasarı 
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maaşından kesilir. Bu olay, birkaç defa tekrar edilir ve üç ay maaş alamayan zavallı şoför, baş
ka bir gelir kaynağı da olmadığı halde, görevinden ayrılmak zorunda kalır, tşte, baskı ve parti
zanlık budur; bunun misallerini çoğaltabilirim. İsim de verebilirim. Bir Yozgatlı mühendisin 
nasıl taş ocağına gönderildiğini ve ilkokul mezunu dahi olmayan birisinin başına nasıl amir 
olduğunu, sonradan nasıl ayrılmak zorunda kaldığını da sizlere misal olarak veririm. Bu mi
salleri çoğaltmak mümkün. 

Bunun arkasında yatan gerçek ise, bakanı baskı altında tutarak, siyaset yapan birtakım 
kişileri korumak ve kollamaktır. Böylece, tembel memura "Ben arkandayım" mesajını vermektir. 

Rehin tutulan hastalara gelince: Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yatan hastalardan ve ce
nazelerden, rehin tutulanı yoktur ve olmamıştır, Bu bahsedilen olay, bazı üniversite hastanele
rinde olmuştur. Bu hastanelerin ne Sağlık Bakanlığıyla ne de Hükümetle ilişkileri yoktur, idarî 
bakımdan da Hükümete bağlı değillerdir. Konuyu derinliğine incelediğimizde, rehin alma ha
disesini, sosyal demokrat zihniyete sahip bazı kişilerin yaptığını görürüz. Hükümetin bunlara 
idarî ve cezaî olarak hiçbir müdahale yetkisi olmadığı için, istediklerini rahatça yapmaktadır
lar. Kimbilir, belki de özel olarak tezgâhlanıp gazete sütunlarına aktarılmaktadır. 

Üst kademedeki personele bakarsanız, müsteşarından başlamak üzere, birçok kariyer sa
hibi tıp adamı görürsünüz. Bunlara, "tıp nosyonu almamış" demenin, "insan sağlığından 
habersiz" demenin, kamuoyuna yanlış mesaj vererek zihinleri bulandırmanın mantığını da an
lamak mümkün değildir. 

Kanaatimiz odur ki, bu Meclis araştırmasında bahsedilen, gerek taşra gerek merkez teşki
latında ne sağdan-soldan devşirme, insan sağlığından anlamayan, deneyimsiz, militan kişiler 
vardır ne de insan beyni yıkayan bir çalışma yapılmaktadır. Bu Meclis araştırması önergesi, 
sadece ve sadece, belediyelerde yapılanları örtbas etmek için alelacele hazırlanmış, suç bastır
mak için verilmiş bir önergedir. 

Bu yüzden, Anavatan Partisi Grubu olarak, bu Meclis araştırması önergesine katılmıyor, 
yersiz buluyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
önerge sahibi arkadaş burada bulunmadığı ve onun gösterdiği bir arkadaş da şu anda 

tespit edilemediği için, son sözü veremiyorum. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

ETEM CANKURTARAN (tçel) — Karar yetersayısı yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Efendim, karar yetersayımız yoktur. Ara vermemiz halinde de karar yetersayısının teşkil 

edileceği şüpheli bulunduğundan, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 
için, 3 Nisan 1991 Çarşamba günü -evvelce alınan karar gereğince- saat 14.00'te toplanmak 
üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17.15 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZIU SORULAR CEVAPLARI 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'tn, Mas IH Malazgirt ilçesindeki bir vatandasın Muş 
Emniyet Müdürlüğünde işkence gördüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı Abdül-
kadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1892) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma

sını arz ederim. Saygılarımla. 
Mahmut Alınak 

Kars 
Muş'un Malazgirt ilçesinde oturan Faruk Dürre isimli şahıs ailesi ile birlikte birçok kez 

gözaltına alındığını, işkence gördüğünü söylemektedir. 
Faruk Dürre'nin 21 Ocak 1991 günü Malazgirt Jandarma Komutanlığına çağrıldığı, ken

disi ile birlikte 4 arkadaşının da gözü bağlı bir şekilde Muş Emniyet müdürlüğü'ne götürüldü
ğü doğru mudur? 

Günlerce aç, susuz bir şekilde işkence gördüğü, haksız yere dayak yediği, hakarete uğradı
ğı, Komünist, Ermeni, Bölücü gibi kelimelerle de sürekli psikolojik işkence yapıldığı doğru 
mudur? 

Şahsa gördüğü işkence sonucu "7 günlük iş göremez'.' raporu verilmiştir. Adlî tabiplikçe 
verilen bu işkence raporundan sonra bu konuda herhangi bir soruşturma yapılmış mıdır? Ya
pılmadı ise soruşturma açmayı düşünüyor musunuz? 

Bu rapora rağmen "ülkemizde işkence yoktur" demeye devam edecek misiniz? 
Dürre ailesi can güvenliklerinin olmadığından yakınmaktadır. Bu konuda herhangi bir ön

lem almayı düşünüyor musunuz? 
T.C. 

İçişleri Bakanlığı 1.4.1991 
Emniyet Gn. Md. 

Güvenlik Dai. Bşk. 
Sayı : 079539 

Şube : Top. 01. (E) 
Konu : Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yazılı Soru öenergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 22.2.1991 gün ve 7/1892-6932/31000 
sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 1.3.1991 gün ve K.K.Gn.Md. 07/106-1010/01825 sayılı yazısı. 

Kars Milletvekili Mahmut Alınak tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başbaka
nımızca tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesinde öne sürülen husus
larla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

Ağrı-Doğubeyazıt'ta yakalanan yasadışı bölücü örgüt militanlarının ifadesine göre; 
Muş-Malazgirt ilçesi Gölağlı köyü nüfusuna kayıtlı Faruk Dürre, görevlilerce örgütle iliş

kisi sebebiyle 21 Mart 1991 günü yakalanmış ve sevkedildiği Cumhuriyet Başsavcılığınca ser-
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best bırakılarak tahkikat evrakları Erzincan Devlet Güvenlik Mahkemesine gönderilmiş, yar
gılama sonucu mahkemece 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmış olup, dosyası yargıtaydadır. 

Şahıs, Adliye'ye gitmeden önce doktora sevkedilerek soğuk algınlığından mütevellit ken
disine 7 günlük rapor verilmiştir. 

Adı geçene verilen rapor önergede belirtildiği gibi cebir ve şiddetten değildir. 

Faruk Dür re'ye, Jandarma ve Polis'te kaldığı süre içinde fena muamele yapılmamıştır. 
Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
fçişleri Bakanı 

2. — İçel Milletvekili M. İstemi/um Talay'ın, TRT'nin yaytn politikasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakam Kemal Akkaya'nmyazdı cevabı (7/1&08) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını dile

rim. Saygılarımla. 
tstemihan Talay 

îçel 

1. Son bir kaç gündür TRT kurumu bir aile kavgasının yayın organı haline dönüştürül
müştür. Başbakanlık olarak bu konuda ne gibi önlemler almayı düşünüyor sunuz? 

2. Halkın vergileriyle görevini sürdüren ve Anayasa'ya göre tarafsız ve özerk bir kurum 
olması gereken TRT daha ne zamana kadar aile çekişmelerinin borazanı olmaya devam edecektir? 

3. Bugüne kadar ANAP'ın yanlı görüşlerinin propaganda aracı olan TRT devri iktidarı
nızda son. tutumuyla yeni bir aile boyu yayın politikasına mı yönelmiş olmaktadır? 

4. TRT gerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerekse Sayın HüsnüDoğan'ın konuşmalarına 
hangi yayıncılık ilkesine dayanarak izin vermiştir? 

5. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının böyle ilkel bir yayın politikasını hoşgörmediği 
ve buna tepki duyduğu tarafınızdan bilinmekte midir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 1.4.1991 

Sayı : 03.14/2.02-5760 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 28.2.1991 Tarih ve 7/1908-6982/31215 Sayılı yazınız. 

tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru öner
gesi cevabı ilişikte takdim edilmiştir. 

Saygılarımla. 
Kemal Akkaya 
Devlet Bakanı 

Cevap 
1. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Anayasa ve 2954 sayılı Kanuna göre kurulmuş ta

rafsız bir kamu tüzel kişisidir. Kurum kanunla verilen görevlerinin yanında habercilik görevini 
de tam bir tarafsızlık içinde yerine getirmeye çehşmaktadır. 

• 
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2. Kurum: "Sayın Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın 17 Şubat 1991 Pazar günü yaptığı açık
lamanın, büyük haber değeri taşıdığı ve bu açıklamanın, kamuoyunun tamamının ilgisini çe
kecek bir gelişmenin son derece önemli unsurunu oluşturduğu, milyonlarca seyircisi olan TRT'nin 
Sayın Cumhurbaşkanının büyük haber değeri taşıyan bu açıklamasını görmezlikten gelmesi
nin düşünülemeyeceği" görüşündedir. 

Bütün yazılı basın organlarında sözü geçen açıklamanın tamamının birinci sayfada ve bü
yük manşetlerle verilmiş olmasının kurumun bu açıklamayı yayınlamakla, habercilik görevini 
yerine getirdiğinin delili olabileceğini düşünmekteyim. 

3. Kurum: "Hüsnü Doğan'ın açıklamasının da büyük haber değeri taşıdığı ve aynı za
manda cevap oluşturduğu için yayınlandığını" belirtmiştir. 

4. TRT Kurumu hakkındaki kişisel değerlendirmelerinize ise katılmadığımı ifade etmek 
isterim. 

3. — İzmir Milletvekili Fuat Kûcı'mn, Küçük Menderes Havzasındaki armut ağaçlarının kuru-
masınm nedenlerine ilişkin sorusu ve Tanın Orman ve Köyisleri Bakam Lütfullah Kayalar'm yazdı ce
vabı (7/1926) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı Sayın Lütfullah Kayalar tarafın

dan cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Fuat Kılcı 
tzmir 

1. — Küçük Menderes havzasındaki armut ağaçlan bilinemeyen bir nedenle önce yaprak, 
daha sonra gövde kuruması ile karşı karşıyadır. Bu armut ağaçlarının kuruması, hastalık ne
denleri kuruluşlarımızca araştırıldı mı? Araştırıldı ise hastalık nedenleri nelerdir? Araştırılma
dı ise araştırılması için önerileriniz ve çalışmalarınız nelerdir? 

TC. 
Tarım Orman ve Köyisleri Bakanlığı 1.4.1991 

Sayı : ÖKM-2-149 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Kan. Kar. Md.lüğünün 1.3.1991 tarihli ve 7/1926-7037/31410 sayılı yazısı. 
tzmir Milletvekili Sayın Fuat Kılcı'nın "Küçük Menderes Havzasındaki Armut ağaçları

nın kurumasının nedenleri" hakkındaki yazılı soru önergesindeki konu tzmir Zirai Mücadele 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarına mahallinde incelettirilmiş olup, bu hususla ilgili 

, rapor yazımız ekinde sunulmaktadır. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Lütfullah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyisleri 

Bakanı 
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Küçük Menderes Havzasındaki Armut Ağaçlarında 
Görülen Kurumalarla İlgili Rapor 

Küçük Menderes Havzasındaki armut ağaçlarında önce yaprak, bilahare dal ve gövde ku
rumaları şeklinde görülen belirtiler Ateş Yanıklığı (Firablight) hastalığından ileri gelmektedir. 
Hastalığa Ervvinia amylovora Burul, bakterisi sebep olmaktadır. Başta armut, elma, ayva, muş
mula, yeni dünya olmak üzere yumuşak çekirdekli meyveler ile, bazı süs ve orman ağaçları 
hastalık etmeni E. amylovora bakterisinin konukçusu olup, bu ağaçlarda kuruma ile sonuçla
nan ağır zararlara yol açar. 

Dünyamızda ilk defa 1881 yılında Amerika'da tesbit edilen ateş yanıklığı hastalığı, Kuzey 
Güney Amerika, Kanada, Batı ve Orta Avrupa, İsrail, Lübnan, Mısır gibi Afrika ve bazı Asya 
ülkeleri ile, Kuzey ve Güney Kıbrıs, Yunanistan dahil Akdeniz Ülkelerinin büyük bir kısmına 
dağılmıştır. Ülkemizde ilk defa 1985 yılında armutlarda tespit edilmiştir. 

Hastalık yağışlı ve nemli mevsimlerde çok hızlı gelişme gösterir. Böcekler, arılar, kuşlar, 
budama ve ağaçlardaki bakım sırasında insanlar yağmur ve rüzgar bakterinin bir ağaçtan di
ğerine, hatta bir yöreden diğerine yayılmasında rol oynarlar. Araştırmalar meyve tutumu yö
nünden tozlaşma (döllenme) için mutlaka gerekli olan böcek ve arıların bakterinin yayılmasın
da en önemli taşıyıcılar olduklarını ortaya koymuştur. 

Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ekonomik kayıplara yol açan ateş yanıklığı hasta
lığı üzerinde, 100 yılı aşkın bir süredir araştırıcılarca çok sayıda araştırma yürütülmesine rağ
men, hastalığın uygun iklim koşullarında çok hızlı ilerlemesi, bakterinin böcekler, arılar ve 
kuşlarla kolayca taşınması ve kimyasalların %100 etkili olmaması gibi nedenlerle, sorun oldu
ğu ülkelerde kesin bir mücadele metodunun geliştirilmesi bugüne kadar mümkün olamamıştır. 

Orta Anadolu ve Ege Bölgelerimizde hastalığın tesbiti ile ülkemizdeki çalışmalara da baş
lanmıştır. öncelikle hastalığın zararlı olduğu meyve ağaçları esas alınarak, tüm illerimizde ge
rekli taramalar yapılmış ve bulaşık alanlar belirlenmiştir. Zirai Mücadele Araştırma Enstitüle-
rimizce düzenlenen sürekli eğitimler ile, İl Tarım Müdürlüklerimizde görevli teknik elemanlar 
hastalığın teşhisi ve temiz alanların-korunması konularında eğitilmişlerdir. Hastalığın mücade
lesi ile ilgili teknik talimat hazırlanarak, bu talimat çerçevesinde mücadeleler başlatılmıştır. Ye
tiştiricilerin tavsiye edilen mücadele metodları konusunda bilgilenmeleri eğitimler ve dağıtılan 
çiftçi mektupları ile gerçekleştirilmiştir. 

Hazırlanan teknik talimat ve çiftçi mektuplarında verilen mücadele metodlarına göre yü
rütülen mücadeleler sonucunda, hastalık büyük ölçüde kontrol altına alınmış ve özellikle elma 
plantasyonlarımıza bulaşması bugüne kadar başarı ile önlenmiştir. 

Halen uygulamaya verilmiş olan mücadele tekniğinin geliştirilmesi ve hastalığa karşı da
yanıklı meyve çeşitlerinin belirlenmesi amacıyla çalışmalara devam edilmektedir. Bu amaçla 
Zirai Mücadele Araştırma Enstitülerimizce yürütülmekte olan'araştırmalara ek olarak, İzmir 
(Bornova) Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsünce "Batı Anadolu Bölgesinde Yumuşak Çe
kirdekli Meyva Ağaçlarında Ateş Yanıklığı (Ervvinia amylovora Burill.) Hastalığının Yayılışı 
Kimyasal Mücadele Olanaklarının ve Yaygın Üretimi Yapılan Yumuşak Çekirdekli Meyve Çe
şitlerinin Reaksiyonlarının Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar" isimli bir araştırma projesi üze
rinde çalışılmaktadır. Proje ile hastalığa karşı etkili bir ilaçlı mücadele metodu geliştirilmesi 
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ve hastalığa dayanıklı meyve çeşitlerinin belirlenmesi amaçlanmış olup, teste alınan çeşitlerden , 
ümitvar bulunanların, yöreye uygunluk durumları üzerindeki incelemeler devam etmektedir. 

Sonuç olarak; Anılan yöredeki armutlarda sözü edilen sorun, ateş yanıklığı hastalığından 
ileri gelmektedir. 

Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında pek çok ülkede yumuşak çekirdekli meyve 
ağaçlarının en önemli ve tahribkâr hastalığı olan ateş yanıklığı, uzun yıllardan beri bilinmek
tedir. Hastalığı tamamiyle kontrol eden bir mücadele metodu bugüne kadar bulunamamıştır. 
Antibiyotikler nisbeten önleyici olmakla beraber, çok pahalı oluşları ve hastalığı yapan bakte
rinin antibiyotiklere karşı kısa sürede dayanıklılık kazanması sebebiyle istenilen özelliklere sa
hip bulunmamışlardır. 

Ülkemizde 1985 yılında tesbit edilen hastalık üzerindeki araştırmalara derhal başlanmış 
ve halen devam edilmektedir. 

4. — Ankara Milletvekili Tevjîk Koçak'vn, Savunma Sanayii Müstesartntn ABD gezisine ve Sa
vunma Bakanlığı bünyesindeki ihalelerin son durumuna ili/kin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı Mehmet Yazar'tn yazılı cevabı (7/1942) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
28.2.1991 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygı
larımla arz ederim. 

Tevfik Koçak 
Ankara 

1. Savunma Sanayi Müsteşarı Vahit Erdem'in bir süre önce Amerika Birleşik Devletle
rine yaptığı resmî gezinin amacı nedir? 

2. Bu gezi esnasında Patriot füzelerinin Türkiye'de üretimiyle ilgili görüşmelerde bulu
nulacağı doğru mudur? 

3. Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın kayınbiraderi Mehmet Yeğinmen'in de son resmî ge
zideki heyette yer aldığı iddiaları vardır. Bu doğru mudur? Eğer doğruysa, bu kişi hangi ne
denle heyette bulunmaktadır? 

4. Milyarlarca dolarlık bedeli olan MLRŞ yani çok namlulu roketatarlar üretimindeki 
son durum nedir? Cumhurbaşkanı'nın kayınbiraderinin bu projede çok önemli roller üstlendi
ği iddialarının doğruluk derecesi nedir? 

5. Bu iddialar karşısında hükümetinizin suskun kalmasının nedeni nedir? 

6. Savunma Bakanlığı bünyesinde bugüne dek yapılan ihalelerin son durumu nedir? Bu 
ihaleler sonucunda projelerin gerçekleşmesi derecesi nedir? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 29.3.1991 

Kanun: 1991/337-TÖ 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : (a) TBMM Bşk.iığının 6 Mart 1991 Tarihli ve 7/1942-7063/31536 sayılı yazısı. 

(b) Başbakanlığın 18 Mart 1991 tarihli ve K.K.Gn.Md. 07/106-1042/01997 sayılı yazısı. 
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Ankara Milletvekili Tevfik Koçak tarafından Sayın Başbakan'a tevcih edilen ve ilgi (a) üze
rine, ilgi (b) ile tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen, Savunma Sanayii MüsteşarhSınm 
faaliyetleri konulu yazılı soru önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 
Mehmet "Yazar 

Millî Savunma Bakanı 

Ankara Milletvekili Tevfik Koçak Tarafından Verilen 
Yazılı Soru önergesinin Cevabı 

1. Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Kurtcebe Alptemoçin temas ve görüşmelerde bulunmak 
üzere, beraberindeki bir heyet ile 19-25 Şubat 1991 günlerinde ABD'ni ziyaret etmiştir. Savun
ma Sanayii Müsteşarı Vahit Erdem'de Sayın Dışişleri Bakanının beraberindeki heyetin üyesi 
olarak ABD'ne gitmiş ve ABD Savunma Bakanlığının üst düzeydeki yetkilileriyle görüşmeler
de bulunmuştur. 

2. Bahse konu gezi esnasında Patriot füzelerinin Türkiye'de üretimiyle ilgili görüşme ya
pılmamıştır. 

3. Çok Namlulu Roket Sistemi Projesi (MLRS) çerçevesinde hazır alımı öngörülen 12 
adet sistemden, 6'sı gelmiş ve Türk Silâhlı Kuvvetlerine teslim edilmiştir, ikinci 6'Iık paket ise 
bu yılın sonunda veya gelecek yıl başında gelmiş olacaktır. Ortak üretim ile ilgili kontrat tasla
ğı üzerindeki çalışmalar, alternatif modeller nazara alınarak, sürdürülmektedir. 

4. Cumhurbaşkanı Sayın Turgut özal'ın kayınbiraderi Mehmet Yeğinmen sözü edilen resmî 
gezideki heyette yer almamışUr. Mehmet Yeğinmen'in Çok Namlulu Roket Sistemi Projesinde 
önemli roller üstlendiği şeklindeki iddiaların da gerçekle ilgisi yoktur. 

5. Savunma Sanayii Müsteşartığın'da değerlendirilen 14 projeden 7'si üretim kontratla
rına bağlanmış, 7'si üzerindeki çalışmalar ise devam etmektedir. 

Kontratlarına bağlanan, uygulaması başlamış projeler şunlardır: 
a) Zırhlı Muharebe Aracı üretimini gerçekleştirecek tesislerin inşaası büyük ölçüde ta

mamlanmıştır. önümüzdeki günlerde tesislerin açılışı yapılacaktır. Birinci program yılında ha
zır olarak tedarik edilen ve mevcut tesislerde montajları tamamlanan yaklaşık 60 Zırhlı Muha
rebe Aracı yakında Türk Silâhlı Kuvvetlerine teslim edilecektir. 

b) Roket yakıtı ve roket motoru üretecek olan Roket Sanayii Tesisleri inşaatı büyük öl
çüde tamamlanmıştır, önümüzdeki günlerde tesislerin açılışı yapılacaktır, tik aşamada tesis
lerde üretilecek olan Stinger füzelerinin fırlatma ve uçuş motorlarının deneme üretimi başla
mıştır. Yılın ikinci yarısında seri üretime geçilecektir. 

c) F/16 uçaklarına haberalma ve karşı koyma kabiliyeti sağlayacak olan Elektronik Harp 
Sistemlerinin üretimini gerçekleştirecek tesislerin proje çalışmaları bitmek üzeredir. İnşaat ya
kında başlayacaktır. 1992/Mart ayından itibaren sistemlerden bir kısmı ABD'den hazır olarak 
tedarik edilecek, 1993'den itibaren de Türkiye'deki tesislerden teslimat başlayacaktır. 

d) Frekans atlamalı, kriptolu telsizlerin üretimini gerçekleştirecek tesislerin proje çalış-
maları devam etmektedir. Bu yılın ikinci yarısında inşaat başlayacaktır. Halen 90 adet telsiz 
hazır olarak tedarik edilip Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmiştir. 
' e) Eğitim Uçağı ihtiyacını karşılamaya yönelik sözleşme çerçevesinde İtalya'dan tedarik 

edilen 2 adet eğitim uçağı, bu yılın başında Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmiştir. 
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4 uçak daha önümüzdeki günlerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecektir. 34 eği
tim uçağı ise, 1992 yılı sonuna kadar Türkiye'de TAI tesislerinde üretilecektir. 

O Uzun mesafeli arama ve gözetleme radarları ile bunların C3 sistemlerinin üretimi de 
gelecek 69-72 ay içinde tamamlanmış olacaktır. 

7. Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan hafif nakliye uçağı üretimi, TAI ve Kayseri 
Hava İkmal Bakım Merkezinde gerçekleştirilecektir, tik 2 uçak bu yıl içinde hazır olarak teda
rik edilip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecektir. 

Bunlar dışında; Çok Namlulu Topçu Roketi, Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi, 35 mm.lik 
Uçaksavar Top Atış Kontrol Sistemi, Helikopter, Mayın Avlama Gemisi, insansız Hava Aracı, 
İleri Teknoloji Endüstri Parkı, projelerin üzerindeki değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. 

önemli ve öncelikli olan bütün bu projelerin benzerlerinin batı ülkelerinde değerlendirme 
ve kontrata bağlanması için öngörülen normal süre 4-6 yıldır. Henüz 5 yıllık bir mazisi olan 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı*nın 7 projeyi kontrata bağlayıp, uygulama safhasına getirmesi, 
projelerin gerçekleşme derecelerinin yüksekliğini ifade etmek İçin yeterli bulunmaktadır. 

Mehmet "tozar 
Millî Savunma Bakanı 

5. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, "Giresun İlinde Kadınlar iğin Analığı Geliştirme Pro
jesi"™ ve Türk Kadtmm lamtma ve Güçlendirme Hkfmtn bu proje ile ilgisine ilişkin sorusu ve Tartm 
Orman ve Köyiskri Bakam Lutjullah Kayalar'm yazılı cevabı (7/1946) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Tarım Orman ve Köyişleri Bakanınca cevaplandırılması

nı emirlerinize saygıyla arz ederim. 27.2. İ991 
Musa Gökbel 

Muğla 

Bakanlar Kurulunun 9.11.1990 gün 90-1150 sayılı Kararı 24.2.1991 gün 20796 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu ka
rarıyla yürürlüğe giren milletlerarası anlaşmaya göre Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Kal
kınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) arasında bağıt
lanan projeler onaylanmıştır. Onaylanan bu anlaşmadaki projelerden, proje numarası 
TCD/TUR/0051 (T) olan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım teşkilatımn 90 000 Dolar katb 
koyacağı "Giresun İlinde kadınlar için arıcılığı geliştirme" projesinin; 

1. Genel gerekçe bölümünde "Böyle yeterli bir kadronun varlığına rağmen, gerek kamu 
gerekse özel sektörde arıcılık konusunda Yayım \apan Kadın Eleman Mevcut Değildir" den
mektedir. 

Arıcılık konusunda yapılmış ya da yapılacak yayınların İcadın veya erkekçe yapılmış olma
sının arıcılık faaliyetlerine getireceği düşünülen artı katkı nedir? 

2. Yine projenin genel gerekçe bölümünde "1986 yılında kurulan Türk kadınını güçlen
dirme ve tanıtma vakfı kadının arıcılık faaliyetlerine pasif değil aktif olarak katılmasını des
teklemekte ve teşvik etmektedir" denmektedir. 

Türk Kadınını Güçlendirme ve lamtma Vakfının bugüne kadarki faaliyetlerinde arıcılıkla 
ilgili herhangi bir faaliyeti varmıdtr? Analık konusunda sözkonusu vakfın senedinde herhan
gi bir ibare mevcutmudur? 
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3. Yine projenin Üç Dönemli tş Planı bölümünde "Türk Kadınını Güçlendirme ve Ta
nıtma Vakfı tarafından yönetilmek üzere gelecekte bazı arıcılık malzemesi satın alınabilmesi 
amacıyla bir fon oluşturulması... denmektedir. 

Söz konusu fonun Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı tarafından yönetilmesi Ba
kanlığınıza bağlı Analık Müdürlüğünün aczinin bir ifadesimidir? 

4. Yine projenin Görev Tarifi bölümünün 5. maddesinde "Türk Kadınını Güçlendirme 
ve Tanıtma Vakfı tarafından yönetilecek fonun oluşturulmasında yardım ve tavsiyelerde 
bulunmak" denilmiştir. Bununla Bakanlığınıza doğrudan Türk Kadınını Güçlendirme ve Ta
nıtma Vakfı tarafından yönetilecek fona yardım görevi verilmiştir. 

Anlaşma gereğince Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatının getireceği 90.000 Dola
rın dışında bu proje yoluyla Türk Kadınını Tanıtma Vakfına Bakanlığınızın genel bütçeden ayı
racağı ve tahsis edeceği mali portre nedir? 

5. Bugüne kadar arıcılık konusunda hiç bir deneyimi ve bilgi birikimi bulunmayan hiç 
bir somut girişimi olmayan Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfının bu programın 
içine alınmasınının amacı nedir? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1.4.1991 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM-2-161 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Kan. Kar. Md.lüğünün 73.1991 tarihli ve 7/1946-7062/31535 sayılı yazısı. 
Muğla Milletvekili Sayın Musa Gökbel'in yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabı ya

zımız ekinde sunulmaktadır. 
Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

Muğla Milletvekili Sayın Musa Gökbel'in Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır. 

Malûmları olduğu üzere 3161 Sayılı Kanunla, kırsal kesimde yaşayan ailelerin (erkek, ka
dın) gerek tarımsal gerekse ev ile ilgili konularda eğitim ve öğretim görevi diğer bir deyişle ta
rımsal yayım faaliyetleri Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına verilmiştir. Bununla ilgili ola
rak bugüne kadar muhtelif konularda çiftçilerin eğitimleri, yapılan yıllık programlar dahilinde 
Bakanlığımızın ti ve tlçe Müdürlüklerinde görevli teknik elemanlar tarafından gerçekleştiril
mektedir. 

Ayrıca yine ti ve tlçe Müdürlükleri bünyesinde bulunan ev ekonomisi teknisyenleri vasıta-
v sı ile kırsal alandaki kadınlarımızın bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla eğitimlerine bü

yük bir önem verilmekte olup, bu faaliyetler daha ziyade ev ile ilgili gıda-beslenme, gıda mu
hafazası, dikiş-giyim, çocuk bakımı, köy elsahatları, aile plânlaması gibi konularda yapılmak
ta idi. Ancak, tarımsal üretime büyük katkısı olan köy kadınına ek gelir temin etmek amacıyla 
son yıllarda arıcılık, tavukçuluk, sebzecilik, ipekböcekçiliği gibi zirai konularda da eğitimleri
ne başlanılmış bulunmaktadır. 
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Tarım alanlarının kısıtlı olması nedeniyle erkek nüfusun önemli bir kısmının mevsimsel 
olarak ti dışına göç ettiği ve bölgede arıcılığın yaygın olduğu, anların beslenmesi, ilaçlama, 
bal hasadı gibi işlemlerin kadınlar tarafından kolaylıkla yapılacak faaliyetlerden olması gibi 
nedenler gözönüne alınarak Giresun ti'inde kırsal kadının arıcılık konusunda eğitimini amaç-
lıyan dış kaynaklı bir proje uygulamaya konulmuş bulunmaktadır. 

Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfında, arıcılık konusunda yetişmiş uzmanla
rın bulunması ve bunlardan istifade etmek düşüncesiyle bu projede adı geçen kuruluşla da iş
birliğine gidilmiştir. 

1. Proje metninde değinilen "yayım", tarımsal bir terim olup, tarım tekniklerinin uygu
lama, demonstrasyon, kurs, seminer, görsel-işitsel araçlar vs. yollarla çiftçilere ve çiftçi ailele
rine iletilmesi, başka bir deyişle çiftçinin eğitimi anlamında kullanılmaktadır, önerge sahibi 
yayım (ingilizcede Extension) sözcüğünü yayın (basılı materyal) olarak değerlendirmiştir. Do
ğal olarak arıcılık konusunda yapılmış veya yapılacak yayınların kadın veya erkek elemanlarca 
yapılmış olması arasında hiçbir fark yoktur. Ancak, yayım hizmetlerinin kırsal kesimlerdeki 
kadınlarımıza götürülmesi yani kırsal kesim kadınlarımızın eğitilmesinde, başka bir deyişle köy 
ve ev ziyaretlerinde, kurslarda ve kadına yönelik sürekli eğitim programlarında, kadın yayım 
uzmanlarının hizmet vermesi, beklenilen ilginin ve faydanın sağlanması açısından gerekli ol
maktadır. tşte bu nedenle, "arıcılık konusunda yayım yapan kadın eleman mevcut değildir" 
ifadesi, proje kapsamında arıcılık eğitimi verilecek kırsal kesim kadınlarımıza bu eğitimi vere
cek kadın uzmanların mevcut olmayışını vurgulamaktadır. 

Nitekim projenin ilk yılında S ev ekonomisi teknisyeni kadın elemanımız, proje kapsa
mında arıcılığa başlayan Giresun köyleri kadınlarını eğitmek üzere Fethiye Arıcılık Üretme İs
tasyonu' nda ve bilahare de Giresun Tarım ti Müdürlüğünde belli aralıklarla eğitim görmüş ve 
kadın yayım'cı olarak yetiştirilmişlerdir. Bu elemanlarımız proje süresince ve proje bittikten 
sonra da arıcılık konusunda istekli olan kırsal kesim kadını ile sürekli olarak iç içe çalışarak 
gerekli arıcılık eğitimini verecek ve yörede arıcılık faaliyetlerinin kadın için gelir getirici bir 
faaliyet olarak benimsemesine katkıda bulunacaklardır. 

ı 
2. Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı Resmi Senedi'nin "Vakfın Amacı-Madde 3 " bölü

münde şu ifade yer almaktadır, "Gerek ev kadını olarak yaşamlarını sürdüren, gerekse kamu 
kuruluşları, özel sektör, tarım, kültür, sanat ve politika gibi çeşitli iş alanlarında çalışan kadın
larımızı, ti, tlçe ve Köy düzeyinde ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda geliştirmek 
Madde 4, f" fıkrasında şu ifade yer almaktadır; "Bu amaçla kırsal alandaki kadınlarımızın 
ev ekonomisini geliştirme doğrultusunda tavukçuluk, arıcılık, ipekböcekçiliği gibi tarımsal ve 
benzeri alanlarda eğitimlerini ve üretime geçmelerini sağlar." 

Vakıf, Tavukçuluk ve tpekböcekçiliği konusunda bir kısmı devam eden etkili faaliyette bu
lunmuş ve bu proje ile arıcılık konusunda da kendine düşen hizmeti üstlenmiştir. 

3. Ne Giresun tl'imizde, ne de diğer İnerimizde Bakanlığımıza bağlı "Arıcılık 
Müdürlüğü" diye bir kuruluş yoktur. Arıcılık hizmetleri ti Tarım Müdürlüğü'nün genel tarım 
hizmetlerinin sadece bir bölümüdür. Proje anlaşmasında da belirttiğimiz gibi Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanlığı projeyi yürütmeden sorumlu Bakanlıktır. Proje'nin 1990 yılı içerisinde
ki örnek ve başarılı uygulamasını değerlendiren Birleşmiş Milletler Gıda ve Tanm Teşkilaü (FAO), 
proje bütçesine 1991 yılı için 41.000 dolar ek kaynak tahsis etmiştir. Bu da teşkilatımızın arıcı
lık konusunda acz içinde olmadığının bir kanıtıdır. 
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Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı bünyesinde bir fon oluşturulmasına gelin
ce; proje kapsamında kovan verilen kadınlarımız, bu kovan bedellerinin belli bir kısmım iki 
taksitte ve hasat sezonlan sonunda ödeyeceklerdir. Bu geri ödemelerle oluşacak kısıtlı kaynak 
yine analık faaliyeti gösteren kadınlanmızın çeşitli alet ekipman ihtiyaçlannı karşılamak ama-
ayla kullanılacaktır. Fon'un vakfın Giresun Şubesinde oluşturulması çeşitli formalitelerin as
gariye indirilmesi ve hizmete hız kazandırılması açısından proje hazırlık safhasında ülkemizi 
ziyaret eden FAO analık uzmanı tarafından teklif edilmiş ve projeye konmuştur. Fon henüz 
oluşturulmamıştır. Oluşturulduğunda, tüm harcamalarda olduğu gibi FAO'nun da denetimi 
İle yönetilecektir. 

4. Projenin "Görev Tarifi S. Maddesi" dikkatlice okunduğunda, bunun FAO tarafın
dan istihdam edilen yabancı arıcılık uzmanının görev tarifi, başka bir deyişle bu proje kapsa
mında neler yapması gerektiğini açıklayıcı bir bölüm Olduğu anlaşılacaktır. Bu bölümün Ba
kanlığımız görevleri ile hiçbir ilgisi yoktur. Özetle belirtmek gerekirse, Vakıf bünyesinde kuru
lacak fonun oluşturulması da analık uzmanının önerileri doğrultusunda gerçekleşecek, bu konu 
da Bakanlığımızın herhangi bir görevi olmayacaktır. Bu proje kapsamında Bakanlığımızın Türk 
Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfına herhangi bir şekilde mali kaynak tahsisi söz konusu 
olmamıştır ve olmayacaktır. 

5. Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı bu projenin içerisinde ağırlıklı olarak 
Giresun Şubesiyle belli hizmetleri üstlenerek destek vermek amacıyla ve proje hazırlık aşama
sında yapılan incelemeler sonucu FAO'nun önerisi ile yer atmıştır. Proje anlaşmasının "Hükü
met Katkısı ve Destek Düzenlemeleri" bölümünde de (Bölüm VI) belirtildiği gibi Vakıf, kuru
lacak fonda birikecek kaynağın idaresi ile proje kapsamındaki kadınlarımızın ürettikleri bal, 
temel petek ve süs mumlannın pazarlanmasında gerçekleştireceği organizasyon ve destek ile 
bu projeye katkıda bulunmak amacıyla proje kapsamına alınmıştır. Bilindiği gibi kırsal kesim
deki tarımsal üretimin en büyük darboğazı ürünün değeri üzerinden pazarlanması olup, bu 
konuda vakfın fahri desteği ile kadınlanmızın emeklerinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 

Proje anlaşmasında da anlaşılacağı gibi vakfın arıcılık teknik konularıyla ilgili bir görevi 
ve desteği yoktur. 

5. — İsparta Milletvekili Abdullah Ayhan Doğan'tn, turistik yatırımlar için 1984-1991 yularında 
yap-i/Ut-devret modtU çerçevesinde gerçekleştirilen arazi tahsislerine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı İl
han Aküzüm'ün yazüı cevabı (7/1952) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yap-tşlet Devret modeli çerçevesinde turizm yatırımları için, arazi (Hazine ve Orman ara

zisi) tahsisleri ile ilgili olarak aşağıdaki sorularımın Turizm Bakanı Sayın İlhan Aküzüm tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı olmanızı arz ederim. ' 

Saygıtanmla. 
A. Aykon Doğan 

İsparta 

1. 1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990 ve 1991 yıllarında turistik yatırımlar için yap-işlet 
devret modeli çerçevesinde hangi kişi ve firmalara arazi tahsisi yapılmıştır? Herbiri kişi ve fir
maya tahsis edilen arazinin bulunduğu il ve mevkii, büyüklüğü yatırım projesinin mahiyeti, 
proje tutarı nedir? 
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2. Sözkonusu yıllarda yapılan arazi tahsisleri dolayısıyla öngörülen projelere uygun ola
rak inşaatların hangileri başlamıştır, hangileri başlamamıştır, hangi tahsisler iptal edilmiştir, 
hangileri devam etmektedir, hangileri tamamlanmıştır? Yani inşaatların durumu nedir? 

3. projelerin finansmanında öz kaynak ve kredi nispeti (raşyosu) nedir? 
4. İşletmeye açılan projelerin açılış tarihleri nedir? 

T.C. 
Turizm Bakanlığı 28.3.1991 

Yatırımlar Genel Müdürlüğü 
Sayı : A.T.T.D.Bşk/lzl. Grb/615-2042-7460 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 

İlgi : 8.3.1991 gün ve 1952-7098/31684 sayılı yazınız. 
İsparta Milletvekili Sayın A. Aykon Doğan tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ilgi yazı 

eki Soru önergesi incelenmiştir. 
Bilindiği üzere; 
-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 8. maddesi gereğince, imar planı ile turizme ayrı

lan Turizm Alan ve Merkezleri içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Tarım Orman Köyişleri 
Bakanlığınca, Bakanlığımıza tasarrufu yerilen hazine ve orman arazilerinin, plan amacı doğ
rultusunda özel ve tüzel kişilere kiralanmasına, daimi ve müstakil irtifak hakkı tesis suretiyle 
tahsisine Bakanlığımız. 

-Turizm Alan ve Merkezleri dışındaki, 6831 Sayılı Orman Kanunu gereğince yapılacak arazi 
tahsisleri ve verilecek izinler için 7.2.1988 gün ve 19718 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yö
netmelik gereğince Tarım Orman Köyişleri Bakanlığı. 

-Turizm Alan ve Merkezleri dışındaki Hazine ile diğer Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca mutabakatı verilen taşınmazların turizm amaçlı tahsisi için 
ise 18.3.1986 gün ve 86/10697 Sayılı kararname ile Bakanlığımız, 
yetkilidir. 

Bu çerçevede, Bakanlığımızca tahsis işlemleri, ön izin ve kesin tahsis süresi olmak üzere 
iki aşamada gerçekleştirilmektedir. 

ön izin sürecinde; 
* Yatırım önerisi, harita, ağaç röleve planı, proje ve finansman konularının çözümlenme

si, şirket kurulması, Turizm Yatırım Belgesi alınması işlemleri, 
Kesin Tahsis sürecinde ise; 
* Taşınmazla ilgili tapuya irtifak hakkı tesisi suretiyle gerekli şerh verilmesi ve inşaat ruh

satı alınması işlemleri, gerçekleştirilir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra inşaata başla
nabilir. (İmar planı, Tüzük ve Yönetmeliklerine uygun olan projelere inşaat ruhsatı Belediye 
sınırlan ve mücavir alanlarda Belediye, dışında kalan yerlerde ise ilgili Valiliklerce verilmektedir.) 

Tahsisli araziler üzerinde tesislerin inşaası 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bağımlı 
mevzuat dışında konu ile ilgili yerel idarelerin denetim ve gözetiminde gerçekleştirilir. 
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Diğer yandan, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca çıkarılan Turizm Yatırım ve 
tşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği'nin 17. maddesi çerçevesinde ve prensip kararlarına dayalı 
olarak verilen sürelerde tesisin tamamlanması ve işletmeye açılması sağlanır. İlgili yasal düzen
leme kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin izin ve belgeleri iptal edilir. 

1983 yılından bugüne kadar, Bakanlığımızca alan ve merkezleri içerisinde ve dışında ol
mak üzere 171 müteşebbise turistik tesis kurulması amacıyla arazi tahsisi yapılmış, ayrıca yü
kümlülüklerini yerine getirmeyen 33 müteşebbisin tahsisi ise iptal edilmiştir. Bunlarla ilgili olarak 
Bakanlığımız Yatırımlar Genel Müdürlüğü ile doğrudan temasa geçildiğinde istenen bilgiler 
Sn. A. Aykon Doğan'a sunulacaktır. 

Yıllık Program kararnameleri ve konuyla ilgili yasal düzenlemeler dikkate alınarak sek
tördeki yatırımcılara verilecek kredilere ilişkin ilke ve şartların her yıl hazırlanması ve uygula
manın bu esaslar çerçevesinde Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından yapılması nedeniyle, 3. mad
dede yeralan soru ile ilgili bilgilerin adı geçen kuruluştan alınması gerekmektedir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
tlham Aküzüm 
Turizm Bakanı 

7. — Muğla Milletvekili Musa Gökbd'in, yat yapan ve işletmeciliğinin sorunlarına ilişkin sorusu 
ve Turizm Bakam ilhan Aküzüm'ün yazdı cevabı (7/1955) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Turizm Bakanınca cevaplandırılması hususunu saygı ile 

arz ederim. 
Musa Gökbel 

Muğla 

Turizm sektöründe özellikle üst harcama gruplarının ilgi alanına girdiği için "Yat Turizmi" 
sektörde en büyük döviz girdilerini sağlamaktadır. 

Bugün ülkemizde Yat Turizmi doğrultusunda faaliyet gösteren yaklaşık 3000 yat ve bun
larda da oluşan 30.000 yat/yatak kapasitesi mevcuttur. 

1990 Ağustosunda başlayan Körfez krizi ancak Mart 1991 tarihinde sonuçlanabilmiştir. 
Bu geçen süre 1991 turizm rezervasyonlarının ve bu rezervasyonlara bağlı kaporoların alın

dığı bir dönemi kaplamıştır. 
Kriz dolayısı ile doğan belirsizlik ortamı olarak rezervasyon ve kaporo işlemlerini tama

men durdurmuştur. 
Her yıl rezervasyondan aldığı kaporolarla teknelerin bakım ve hazırlık işlemlerini tamam -

layabilen yat işletmecileri bu yıl bu imkândan mahrum kalmıştır. 

Dolayısı ile 3000 yat ekonomik zorluklar nedeni ile tersanelerde kızakta beklemektedir. 
Bir çözüm bulunmadığı takdirde bu kapasitenin çok önemli bölümü sezonda hazırlanma im
kânı bulamayacaktır. 

Bu durumda; 

1. Turizm teşvikleri içerisinde bulunan Yat yapım ve işletmecilik ile ilgili başkaca ne gibi 
tedbirler düşünmektesiniz? 
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2. Körfez krizinin olumsuz etkilerini kaldırmak için aldığınız tedbirlerin içinde yatçılık 
konusu niçin gündeme gelmemiştir? Bu konuda ne yapmayı düşünmektesiniz? 

3. Sezon hazırlıklarının başladığı şu günlerde yatların denize indirilebilmelerini sağlıya-
cak herhangi bir kredi-finansman tedbiri alacakmısınız? 

T.C. 
Turizm Bakanlığı 

İşletme Genel Müdürlüğü 1.4.1991 
Sayı : 3811-7473 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 8 Mart 1991 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/1955-7118/31717 sayılı yazınız. 
Muğla Milletvekili Sayın Musa GökbeTin verdiği soru önergesine karşılık hazırlanan ce

vap ekte 2 nüsha olarak sunulmaktadır. 
Saygı ile arz olunur. 

tlhan Aküzüm 
Turizm Bakanı 

Türk turizm sektörü için başarılı bir yıl olarak başlayan 1990 yılının 1991 yılına yönelik 
olarak yarattığı en önemli etki ise, kış aylarında yapılan rezervasyon ve pazarlama faaliyetleri 
sonucu beklenilen nakit akımının yaratılamamış olmasıdır. 

Hükümetimizce alınan tedbirler de bu yükün hafifletilmesi, işletmelerin varlıklarını ko
ruması ve istihdam hacminde azalma olmaması amacına yöneliktir. Bu amaç içerisinde turizm 
sektörü bir bütün olarak değerlendirilmiş, alınan tedbirler sektörün tüm iş kollarında yeniden 
talep yaratıcı ve kapasite kullanımını artma makro ölçekli destekler şeklinde düşünülmüştür. 

Yit turizmi sektörünün de piyasanın genel şartları içerisinde etkilendiği olumsuz gelişme
lerden kurtulması yine bu makro ölçekli önlemler paketi kapsamında sektörün tümüyle birlik
te değerlendirilmelidir. 

2. Mart'tan sonra yeniden canlanan dünya turizm borsasında Türkiye de eski yerini al
maktadır. Hava yolu ulaşımına sağlanan destekler ve dünya çapında ilk kez televizyonlarda 
başlatılan reklam programları bu desteklerin ve piyasa payını lehe çevirmenin en önemli araç
larıdır. 

Kaldı ki özel öncelikli turizm türleri arasında yat turizminin geliştirilmesi amacıyla Genel 
Teşvik Tablosu kapsamında teşvik tedbirlerinin (Kaynak Kullanımı Destekleme Primi, Yatırım 
indirimi ve diğer) kredilerin uygulanmasına aynen devam edilmekte yat turizmi yönetmeliği 
de dünyadaki gelişmelere uygun sektörde yatırım ve iş hacmini teşvik edici tarzda yeniden dü
zenlenmektedir. 

YPK Kararları kapsamında uçaklara ve yer hizmetlerine yönelik olarak getirilen hizmeti 
ucuzlatıcı tedbirlerden ve kredi borçları ertelenmesinden ve bundan böyle alınacak kararlar
dan yat işletmeleri de yararlanacaklardır. 

Ayrıca yat işletmelerinin de körfez krizinin sona ermesi ve yukarıda sayılan tedbirlerle des
teklenen turizm hareketleri içerisinde yeniden eski müşteri potansiyeline ulaşmak üzere olduk
ları Bakanlığımıza yapılan başvurulardan memnuniyetle müşahede edilmektedir. 
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8. —İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, 2932 numaralı Türkçeden Başka Dillerde Yapılacak Ya
yınlar Hakkında Kanunla ilgili tasarı ve tekliflerin komisyonlarda gündeme alınmadığı iddiasına ilişkin 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam I. Kaya Erdem'in yaztlt cevabı (7/1998) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Meclis Başkanı Sayın t. Kaya Erdem tarafından yazılı olarak ya
nıtlanmasını arz ederim. 15.3.1991 

Ahmet Ersin 
tzmir 

Bilindiği gibi, Türkçeden başka dillerin anadili olarak kullanılmasına ve yayılmasına yö
nelik faaliyetlerde bulunmayı yasaklayan ve kamuoyunda kısaca (anadil yasağı) olarak bilinen 
2932 sayılı yasa halen yürürlüktedir. 

Bu çağdışı yasanın kaldırılması için, SHP Genel Başkanı sayın Erdal tnönü tarafından 
hazırlanan yasa önerisi, SHP Grubunun teklifi olarak, 7.9.1989 tarihinde Başkanlığınıza veril
miştir. Anadil yasağının kaldırılmasına ilişkin bu yasa önerisi, halen Adalet Komisyonunda 
bekletilmekte ve gündeme dahi alınmamaktadır. 

Yine Hükümet tarafından hazırlanan ve 2932 sayılı yasada kısıtlı değişiklikler getiren ya
sa tasarısı 4.2.1991 tarihinde Başkanlığınıza verilmiş ve bu yasa tasarısı da, Anayasa Komisyo
nunda gündeme alınmamaktadır. 

Keza SHP tarafından hazırlanan ve Türkçeden başka dillere, geniş hak ve serbestlikler ge
tiren yasa önerisi, geçtiğimiz günlerde yine Başkanlığınıza sunulmuştur. 

1. Anadili Türkçe olmayan ve farklı dilleri konuşan milyonlarca yurttaşımızı ilgilendiren 
ve kamuoyunda (Anadil yasağı) olarak bilinen 2932 sayılı yasanın kaldırılması için, ilk kez SHP 
tarafından hazırlanan yasa önerisinin üzerinden 17 ay geçmiştir. Keza, Hükümet tarafından 
hazırlanan yasa tasarısı yine SHP tarafından verilen diğer yasa önerisi ile birlikte bekletilmektedir. 

Bu yasa önerilerini gündeme almayarak, keyfi bir şekilde bekleten, Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarının ANAP'lı başkanlarını uyarmayı düşünüyormusunuz? 

2. Anadil yasağının sürmesi, insan haklarına ve AGtK antlaşmalarına aykırıdır. O hal
de, anadile yasak getiren bu çağdışı yasanın kaldırılmasını ve değiştirilmesini içeren bu yasa 
önerilerinin, öncelikle görüşülmesi için girişimde bulunacakmısınız? Anadil yasağının kalk
ması, ANAPlı Komisyon başkanlarının insafına mı bağlıdır? 

T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 29.3.1991 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN. KAR, MD. 
Sayı : 7/1998-7249/32125 

Sayın Ahmet Ersin 
izmir Milletvekili 

ligi : 18.3.1991 tarihli yazılı soru önergeniz. 
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2932 numaralı Türkçeden Başka Dillerde Yapılacak Yayınlar Hakkında Kanunla ilgili ta
san ve tekliflerin komisyonlarda gündeme alınmadığı iddiasına ilişkin ilgi önergenizde yeralan 
sorularınız aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 

İçtüzüğümüze göre komisyonlann gündemleri kendi başkanları tarafından hazırlanır. An
cak, komisyonlar gündemlerine hakimdirler. Yani, başkanı tarafından hazırlanan komisyon gün
deminin değiştirilmesine, üyelerinin teklifi üzerine komisyonca karar verilebilir. Komisyonlar
da bulunan tasan ve tekliflerin görüşme sıra ve zamanının tespiti konusunda Başkanlığımızın 
komisyonlara, İçtüzük kuralları çerçevesinde, herhangi bir müdahalesi söz konusu değildir. 

Başkanlığımız, içtüzüğün verdiği yetki çerçevesinde komisyon faaliyetlerini de muntaza
man izlemekte, işlemlerini Anayasa, kanunlar ve tçtüzüğe uygunluk bakımından denetlemekte 
ve çalışmaları hakkında komisyon başkanlarıyla görüşmeler yapmaktadır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

101 İNCt BİRLEŞİM 

2 . 4 . 1991 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Gensoru önergesi. (11/20) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

' 5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

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

4. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat 
artışları ve hayat pahalılığı konusundaki görüş ve taahhütlerinin hangi ölçüde ger-



çekleştiğini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün \QÎ ve Î03 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

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

6. — 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) 

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

8. — 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) 

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

10. — 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) 

İJ. — 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) 

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

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

14. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 28 arkadaşının, millî eğitimimizin 
içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda izlenecek yeni politikaları tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri1 uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

15. — 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, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/114) 

16. — 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) 

17. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, ÇİTOSAN 
bünyesinde yer alan Amasra Şiferton Ocağının, işverenin ihmal ver sorumsuzluğu ne
deniyle kapatılarak burada çalışan işçilerin işsiz kalmasına neden olunduğu iddiasını 
ve ülkemizdeki işyeri kapatma ve işten çıkarma uygulamalarına son vermek için alına
cak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (1,0/116) 

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

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

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

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

22. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 424 ve 425 
Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerin yürürlüğe girmesinden sonra Doğu Anadolu' 



da kitlesel göçü gerçekleştirmek üzere yapıldığı iddia edilen uygulamaları ve bölgede 
meydana gelen maddî zararı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/120). 

23. — 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) 

24. — 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) 

25. — 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-
rıncş. bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

26. — 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) 

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

28. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, «Kontrgerilla» hakkında
ki iddiaların ne .zaman ve kimlerin sorumluluğunda gerçekleştiği konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33) 

29. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu illerindeki «iç göç» olayının nedenlerini tespit etmek ve soruna köklü bir çö
züm getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

30. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Devletin denetimi dışın
da, CİA ile işbirliği halinde olan ve Kontrgerilla olarak bilinen gizli NATO örgütü
nün var olup olmadığını, varsa kuruluşundan beri faaliyetleri hakkındaki iddiaları 
açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 
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31. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 29 arkadaşının, «Özel Harp Dairesi» 
nin geçmiş faaliyetlerini incelemek ve Kontrgerilla örgütüne ilişkin iddialara açıklık 
getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi-(10/128) 

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

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

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

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

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

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

38. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 13 arkadaşının, kamuoyunda 
CAS A olayı olarak bilinen askerî bir ihale ile ügüi iddiaları bütün yönleriyle açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

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

40. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 18 arkadaşının, sağlık meslek liselerinin 
araç - gereç ve kadro yönünden yetersiz oldukları iddiasını tespit etmek amacıyla Ana-



yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

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

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

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

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

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

46. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün ve 42 arkadaşının, Türkiye Radyo ve Tele
vizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/37) 

47. — Zonguldak Milletvekili Teyfik Ertüzün ve 14 arkadaşının, körfez krizinin 
ekonomimizde ve toplum hayatımızda yol açtığı olumsuz etkiler ve bu krizden kay
naklanan kayıpları telâfi edecek tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/38) 

48. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 18 arkadaşının, Cumhurbaşkanının 
beyan ve davranışlarıyla Anayasada kendisine verilen görev ve yetkileri aşıp aşmadığı 
ve tarafsızlığını yitirip yitirmediği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 

0 

101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/39) 
49. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 13 arkadaşının, büyük bir tarih ve 

kültür mirası olan Sayarona Yatı'nın milletimize yakışır bir biçimde kullanılması ve bu 



amaçla yeniden tahsisinin sağlanması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
. 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

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

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

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

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

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

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

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

57. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 19 arkadaşının, Bulgaristan'dan ülke
mize göç eden soydaşlarımızın sorunlarını ve bu sorunlarının çözümü için bugüne ka
dar yapılan çalışmaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri1 uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

6. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp*in4 Sosyal Sigorta Kurumu emeklüe-
rinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

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

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

9< — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hastanesi 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/115) 

1Ö< — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu ya
pım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/185) 

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

12. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatandaş
lara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılmadığına 
Miskin 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) 
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15. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gazetenin 
12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/227) 

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

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

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

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

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

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, televizyon yayınlarını 
izleyemeyen Kahramanmaraş İline bağlı ilçe ve köylere ve KahramanmaraşMa Sümer-
ban'k 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 iddiasına 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 sou önergesi (6/348) (1) 

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

26. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Şemdinli ilçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/358) (1) 
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27. — Çorum Milletvekili Cemal Şahinin, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 

ayından bugüne kadar tiler Bankasından aldığı avans borçlarının miktarına ilişkin Ba-
yındirîık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(/) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



_ n .__ 
41. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan-Iraklılara yapılan 

yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

101. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı se
çiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkan vekilliğine yapılan alamaya ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 

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

103. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî. Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/425) 
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104. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler alı
nacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

131. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (1) 

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

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

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

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

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

137. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan «Özal'la İsviçre'de görüştüm» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/545) (1) 

138. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

166. —• Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin Aydın ve Nazilli cezaevlerine nakledilmelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

181. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 
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İSl. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, işyerlerinin tehlike derecesine göre sınıf

landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19̂ 4. — 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) 
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195. — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, izmir tline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

208. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt İlinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (67504) 
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209. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt İli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/505) 

210. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç Öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan* öğrenci yurdunun temel atma 
töreninde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

218. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarihleri 
arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/6İ4) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

242. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

269. — Erzurum Milletvekili ismail 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

292. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin İli Ömerli İlçesi Çimenli Kö
yünde 16.12,1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

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

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

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

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



- 31 — 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

» 
306. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Çankaya Köşkünde yapılan tami

rat ve tadilatlara ve İstanbul'da yapılacak yeni köşk inşaatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) (1) 

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

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

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

311. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya İli Çumra İlçesi Türkmen 
Karahüyük Köyündeki b azı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(101 inci Birleşim) 
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334. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 347 ve 268 sayılı kanun hük
münde kararnameler uyarınca kamu iktisadî teşebbüslerine atanan genel müdürlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/744) (1) 

335. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, «Bütçe Gelirleri Yıllığı», «Aylık 
Bütçe Bülteni» ve «Kamu Hesapları Bülteni» adlı yayınlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/745) (1) 

336. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt îli Eruh ilçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi '(6/746) (1) 

337. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, kamu iktisadî teşebbüslerinin sayısına 
ve bunların yönetim kurulu üyelerinin uzmanlık alanlarına göre dağılımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (1) 

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

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

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

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

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

343. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Noramin iş merkezinde borsa 
için yüksek fiyatla bina satın alındığı jddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/758) (1) 

344. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Çukurca ilçesine bağlı 
bazı köylerin tamamen boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/759) (1) 

345. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Sivas ili Yıldızeli ilçesi Da-
vutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/703) 
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346. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1) 

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

348. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
koridorlarında bir grup öğrencinin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü som önergesi (6/762) (1) 

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

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

351. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, TRT - INT 5 inci kanal yayın
larının yurt dışındaki vatandaşlarımızca izlenemediği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

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

353. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, özel bir şirket tarafından Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi (6/797) (1) 

354. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, Gebze Topçu Alayında görevli bir teğ
menin Haydarpaşa Askerî Hastanesinde tedavi altına alınmasının nedenine ilişkin Millî 
Savunma Bakanından Sözlü soru önergesi (6/798) (1) 

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

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

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

358. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Gebze Topçu Alayında görevli bir 
teğmenin, kendisinin ve ailesinin onayı alınmadan, Haydarpaşa Askerî Hastanesi Psiki
yatri Kliniğine yatırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/800) (1) 

359. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Çorum 
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 
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360. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/802) (1) 

361. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1980'den bu yana satın alınan, kiralanan ya da ortak 
olunan özel sektöre ait falbrikalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/804) (1) 

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

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

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

t 

365. — 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) 

366. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Esendere Bucağında görevli bir üsteğmen hakkındaki iddiaya ilişkin Başbakandan söz
lü soru "önergesi (6/811) (1) 

367. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şark Kromları - Ferrokrom Tesisle
ri özel güvenlik teşkilatında yapılan tayinlere ve "bölgede özel ocakları bulunan kişi 
lerce bu tesislerden krom çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/812) (1) 

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

369. - - Çorum Milletvekili Rıza Ihman'm, Hasanoğlan Öğretmen Lisesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

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

371. —; Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu İli İlgaz İlçesi 
Saraycık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatandaş
lara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/731) 
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. 372. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 2422 sayılı Kanunun yaşlılık 
aylığı bağlanmasına ilişkin hükümlerinin uygulamada eşitsizlik yarattığı iddiasına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

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

374. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1.1.1989 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen pirinç ithalatına ve ithal pirinçlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

375. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde ülkemize iltica eden 
Irak'lılara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1) 

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

377. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü orman köylerindeki köy koo
peratiflerine yaptırılan hizmetlerin karşılıklarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

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

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

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

381. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, görevlerinden uzaklaştırılan uzmanla
rın yerine sağljk konusunda deneyimsiz kişilerin atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/750) 

382. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, şeriat düzeni getirmek isteyenlerce Deniz
li'de yapılan toplantıda, laiklik ilkesine karşı cihat çağrısında bulunulduğu iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) (1) 

383. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu ti Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtları ve 
huzurevlerinde dinî sohbetler ve konferanslar düzenlendiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

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

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

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

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

388. — Hatay Milletvekili 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) 

389. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Hacettepe Merkez öğrenci Yurdunda 
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/844) (1) 

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

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

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

393. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Bey bağı ve İstasyon 
Mahallesindeki kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra hak sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis edilen arsalara ilişkin Baymdırlik ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/867) (1) 

394. — 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) 

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

396. — tzrnir Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde ili Bor İlçesindeki 600 LV. Ana 
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/868).(1) 

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

398. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İsparta - Karacaören, Tunceli - Mer
can ve Trakya "barajları ile İğdır sulama suyu inşaatları nedeniyle usulsüz ödemeler 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/872) (1) 
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399. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve »Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/765) 

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

401. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile hara ve benzeri işletmelerden satışa çıkarılanlar veya özel 
sektörle ortak işletilmesi düşünülenler bulunup bulunmadığına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

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

403. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut İdaresince halka satılan 
Ankara - Eryaman'da'ki konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

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

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

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

407. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, 1979 ve 1989 yıllarındaki büyük 
ve küçük baş hayvan sayısına ve Et - Balık Kurumunun kesim kapasitesine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

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

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

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

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

412. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör 
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) 
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413. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut 'kooperatiflerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/782) 

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

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

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

417. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, şeker fabrikası bulunan ilçelerden han
gilerinde Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi bulunmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 

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

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

420. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yılla
rında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yapıtırılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

421. —• Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, trafik kazalarının önlene
bilmesi için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin hareket saatlerinde dü
zenleme yapılıp yapılamayacağına ilişkin îçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/792) 

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

423. — Bursa Milletvekili îlhan Aşkın'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Taşo
cağı ve Asfalt Şantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin îçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) (1) 

424. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, T.R.T. Kurumunun 1988 yılında za
rar etmesinin nedenine ve sorumluları hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/874) (1) 

425. — Balıkesir Milletvekili î. Önder Kıriı'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan 
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/875) (1) 
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426. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının mer
divenleri ile merdiven korkulukları için yapılan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/876) (1) 

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

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

429. — izmir Milletvekili Akın Gönen'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuna bağlı huzurevlerinin ücretlerine yapıldığı iddia edilen zamma ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/879) (1) 

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

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

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

433. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Missuri Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesince ülkemizle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/886) (1) 

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

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

436. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, kamu iktisadî teşebbüslerinde yö
netim kurulu üyeliği veya danışmanlık görevi verilen eski milletvekillerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/818) 

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

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

439. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya Hinde ne zaman olımpik 
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 
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440. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, basında yer alan «bazı üst düzey 
bürokratlarının görevden alınması için kara listeye alındığına» dair haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

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

442. — 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) 

443. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanlığı 
Makamının tarafsızlığına gölge düşürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/889) (1) 

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

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

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

447. — 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) 

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

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

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

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

452..— Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak 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) 
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453. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Cumhurbaşkanlığının 1990 malî 
yılı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

461. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'm, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesinde 
görevli jandarma bölük komutanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/914) (1) 

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

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

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

465. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, karayoluyla hacca gitmeleri yasakla
nan vatandaşların mağdur edildiği iddiasına ve bunlardan alınan paralara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/852) 
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466. —• İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, T. C. Ziraat Bankasınca hayvan
cılık kredilerine uygulanan faiz oranına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/925) (1) 

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

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

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

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

471. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının araç ve tıbbî malzeme sorununa ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

472. —• Zonguldak Milletvekili. Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/856) 

473. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra İlçesi adlî teşkila
tının ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

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

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

476. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, otomobil ithalinin neden olacağı 
sorunlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

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

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

479. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı üst düzey bürokratların «Rabi-
tat-ül Alem-il İslam Teşkilatı» tarafından hacca davet edildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/935) (1) 
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480. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Ankara Sigortanın Etibank tarafın
dan satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

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

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

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

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

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

486. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Eruh İlçesi Bingöl Köyünden bir 
vatandaşın ikibuçuk ay gözaltında bulundurulduğu ve konutunun güvenlik mensup
larınca yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) (1) 

487. — tzmir Milletvekili Veli Akspy'un, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resince Ankara Mesnevi Sokakta yaptırılan lojmanların tefriş ve tahsisine ve idarece 
bazı usulsüz işlemler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/943) (1) 

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

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

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

491. — İçel Milletvekili M. 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) 

492. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi 
Liderinin bölücülük yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 
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493. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1990 yılı hac döneminde Suudi 
Arabistan'da meydana gelen olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili ola
rak tazminat talebinde bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/864) 

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

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

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

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

498. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan tahıl bedeli olarak çiftçilere verilen çeklerin karşılıksız çıktığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/948) (1) 

499. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A. O. ile 
ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/949) (1) 

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

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

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

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

504. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince Macar 
İkarus Firmasından satın alınacak körüklü otobüsler için Ziraat Bankasınca teminat 
mektubu verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) (1) 
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505. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İline bağlı Dereler ve 
Taraklı köylerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

506. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlete ait makam otolarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) (1) 

507. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlet yetkililerinin son altı ayda 
yaptıkları yurt dışı gezilerinin maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

. (6/962) (1) 

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

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

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

511. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A.O. Genel 
Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

512. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Yalova - Gökçedere Köyünde şeriat çağ
rısı yaptığı iddia edilen bir kişi hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/968) (1) 

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

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

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

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

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

518. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Menderes Deltasına ve bölgede 
uygulanacak olan «Sulak alanların ye bataklıkların kurutulması projesi»ne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/981) (1) 
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519. — Afyon Milletvekili Baki Durrhaz'ın, beslenme bozukluklarının önlenmesi 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve hekimi bulunmayan sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

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

521. —• 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) " 

522. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Çevre Kirliliğini önleme Fonun
dan illere ayrılan tahsisatlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) (1) 

523. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli merkezinde oturan va
tandaşlara ait meyve ve kavak ağaçlarının güvenlik güçlerince kesildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

524. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinin çevre sorunlarıyla 
ilgili olarak yabancı bir firmaya tanzim ettirilen rapora ve bu rapor gereğince alınan 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) (1) 

525. —• Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Yuvacık (Kirazdere) Barajına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) (1) 

526. — 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) 

527. — 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 öner
gesi (6/897) 

528. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, Kalecik Barajı Düziçi ve Os
maniye sulama şebekelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1005) (1) 

529. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, soğuk demircilik meslek dalı için 
yazar kasa kullanma mecburiyetinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/898) 

530. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Bayat İlçesi İmrallı Köyü 
Sağlık Ocağının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/899) 
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531. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Çay - Dinar karayoluna ve Afyon İli 
Emirdağ İlçesine bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

532. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Tatarlı Kasabasında daha 
önce kapatılan jandarma karakolunun yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

533. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İlinin ne zaman doğal 
gaza kavuşturulacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) 

534. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Beşkanş ve Akçaköy barajları
nın yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

535. —, Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Çevre Müsteşarlığınca belediye
lere verilen çöp araçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) (1) 

536. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde, kapalı bulunan 
okul sayısına ve öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/904) 

537.— Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin'de nakliyat işiyle uğraşan 
şoför ve nakliyecilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

538. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Bingöl tli Sıtma Savaş Kurumunda 
görevli bir. sağlık memurunun emekliye ayrılış nedenine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/907) 

539. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Aşağı Sakarya Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

540. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magic Box'ın yayınına nasıj ve 
niçin ̂ izin verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

541. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İlindeki Gökçeören batak
lığının kurutulması ve Çark Deresinin islam çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

542. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

543. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magic Box Şirketine Türkiye Kal
kınma Bankasınca kredi verilip verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/923) 

544. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Merkezine bağlı ör-
dekli Köyündeki vatandaşlara ait ot yığınları ile ahırların güvenlik güçlerince yakıldı
ğı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) (1) 

(101 inci Birleşim) 



— 50 — 

545. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Polly Peck Şirketine Hükümetimiz
ce teminat mektubu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1018) (1) 

546. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Çevre Kanununun uygulanmasıy
la ilgili olarak çıkarılması gereken yönetmeliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1019) (1) 

547. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tabir Şaşmaz'ın, 1991 yılı Yunus Emre tanıtım 
ve kutlamaları için ne gibi hazırlıklar yapıldığına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/924) 

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

549. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hizan - Kayadeler Köyünde 
28.9.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1036) (1) 

550. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, çiftçilerden alınan sulama suyu üc
retlerine ve Mersin'in İğdır Köyünün sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1022) (1) 

551. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, 3320 numaralı Kanunun uygulama
sına ve sertifikalı arsa satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

552. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun Ba
kanlık görevine atanmasından bu yana meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1025) (1) 

553. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi
nin satın alacağı otobüsler için teminat mektubu verilmesi konusunda T. C. Ziraat 
Bankasına yaptığı başvuruya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) (1) 

554. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antbirlik Yönetim Kurulunun feshe
dilmesinin nedenine ve bu .kuruluşun borçlarına ilişkin Sanayi ve Ticâret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/953) 

555. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Eskişehir Özel Tip Cezaevinin konu
muna ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

556. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, işkence nedeniyle polisler aleyhine 
açılan bir davaya bakan yargıçların tehdit edildikleri iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/955) 

557. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra hangi be
lediyelere ne miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 
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558. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, televizyonda yayınlanan «32 nci 
Gün* programına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

559. —- Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, yabancı dil eğitimi yaptırmak ama
cıyla 26.3.1989 tarihinden sonra yurt dışına gönderilen basın mensuplarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) 

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

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

562. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Bağ - Kur'un eczanelere olan borcu nede
niyle eczanelerin bu Kurum hastalarına ilaç vermedikleri iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1038) (1) 

563. — Artvin Milletvekilf Ayhan Arifağaoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. 
gezisi sırasında Başkan Bush'la yaptığı görüşmede Kıbrıs konusunun ele alınıp alın
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) (1) 

564. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Yüksekova Esendere - Tülveren 
(Tıloran) Köyünde meydana gelen olayda güvenlik güçlerince ölü ve yarak olarak ele 
geçirilenlerin terörist olmadıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1040) (1) 

565. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, yurt dışında çalışan yurttaşları
mızın doğan çocuklarına verilebilecek isimlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/982) 

566. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, üniversitelere bağlı hastanalere başvu
ran dar gelirli vatandaşların ücretsiz olarak muayene ve tedavi edilmelerinin düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/983J 

567. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
yapıldığı iddia edilen bilgisayar ihalesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/985) 

568. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfınca gerçekleştirilen kok kömürü ithaline dair ihalenin iptal nedenine 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

569. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Adıyaman ti özel İdaresince ger
çekleştirilen kum ocağı ihalesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) 

570. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'uri, Türkiye Taşkömürü Kurumu ile ilgili 
iddiaıara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) (1) 
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571. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Sümerbank Holding A.Ş.'nin İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetleriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1044) (1) 

572. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Aile Bütünlüğünün Korunması Dairesi eski Başkanına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/988) 

573. —- Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Genel Müdürü için tanzim ve tefriş edildiği iddia edilen makam odalarına 
ilişkin Devlet Bakanındaıi sözlü soru önergesi (6/989) 

574. — 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) 

575. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce açıldığı iddia edilen eşofman ihalesine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/991) 

576. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Emniyet Genel Müdürlüğünce satın alındığı iddia edilen helikopterlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1045) (1) 

577. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Devlet alacaklarına uygulanan faiz ora
nına ve personel/alımı için yapılan sınavlarla ilgili suiistimal iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) 

578. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum'daki sanayi kuruluşlarınca kir
letilen Derinçay'ın neden olduğu çevre sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/997) 

579. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, Susurluk tmam - Hatip Lisesi kız 
öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı törenlerine başörtüsü ile katıldıkları iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) (1) 

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

581. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
otobüs alımlarıyla ilgili kredi isteminin T. C. Ziraat Bankasınca geri çevrildiği iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051) (1) 

582. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Baş-
hukuk Müşavirliğine yapılan atamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1052) (1) 
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583. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, YÖK Başkanı ve üniversite rektör
leri ile yardımcılarının son üç yılda görevli olarak gittikleri yurt dışı gezilere ilişkin 
•Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) (1) 

584. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Şırnak îline bağlı bazı köylerdeki 
okulların köy evleri ile birlikte yakıldığı iddiasına ve bu köylerdeki öğrenciler ile öğ
retmenlerin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) (1) 

585. — Erzurum Milletvekili İsmail KÖse'nin, Yüksek Öğretim Kanunu ile Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettikleri iddia edilen öğretim üyeleriyle 
ilgili olarak Vilayetçe takibat yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1003) 

586. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Bayan özal'ın A.B.D. ve Japonya zi
yaretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) (1) 

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

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

589. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Özel Harp Dairesine bağlı ol
duğu iddia edilen bir örgüte ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) 

590. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, müteahhit firmaya ödeme yapıl
madığı için Şanlıurfa Tünel inşaatının durduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1063) (1) 

591. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Güneydoğu'da görev yapan güvenlik 
görevlilerinden bazılarının psikolojik problemleri nedeniyle suç sayılacak eylemler 
yaptıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1011) 

592. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Köroğlu Caddesinde bulunan 
bir binanın Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresince kiralandığı ve ileride satın alı
nacağı konusunda anlaşmaya varıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1069) (1) 

593. — Adana Milletvekili Cüneyt Çanver'in, CIA Başkanının ülkemize geliş ne
denine ve Kontrgerilla Örgütüyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi "(6/1070) (1) •• • •' 

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

595. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Altıntaş - Gediz karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 
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596. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Aslanapa - Altıntaş yoluna ve 
Kütahya Köv Hizmetleri ti Müdürlüğünce 1990 yılında gerçekleştirilen ve 1991 yılın
da gerçekleştirilecek olan asfalt çalışmalarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1013) . 

597. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, özel Harp Dairesi ile Kontrgerilla 
örgütü arasında ilgi bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1072)(l) 

598. — Bingöl Milletvekili llihami Binici'nin, 12 Eylül 1980 öncesinde «ordu yöne
time el koymalıdır» talebinde bulunduğu iddia edilen kişilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1073) (1) 

599. — Bingöl Milletvekili,-Ilhami Binici'nin, Kontrgerilla örgütünün varlığına ve 
çalışma sahasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

600. — Bingöl Milletvekili îlhami Binici'nin, Kontrgerilla örgütünde bulunduğu 
iddia edilen silahlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1) 

601. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, demir - çelik üretimini durdurduğu id
dia edilen Metaş'ın finansman sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1077) (1) 

602. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, olağanüstü hal bölgesinde yaşayan 
vatandaşların maruz kaldıkları iddia edilen uygulamalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1078) (1) 

603. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya'nın bazı yörelerindeki üre
ticilere hububat bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) (1) 

604. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 19.12.1989 tarihinde MİT Müsteşar
lığı tarafından Başbakanlığa gönderildiği iddia edilen yazıya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1080) (1) 

605. — Balıkesir Milletvekili î. Önder Kırlı'nın, Bandırma İlçesinde kurulmakta 
olan «Hidrojen Peroksit» fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1081) (1) 

606. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Savunma Sanayi Müsteşarlığının he
likopter üretimi için açtığı iddia edilen ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1028) 

607. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, «İlk - San» İlkokulu öğretmenleri Sağ
lık ve Sosyal Yardım Sandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1029) 

608. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İlinde Merkeze bağlı bazı köy
lerin yol ve- elektrik sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1032) . 
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609. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Antalya - Kaleiçi Yivli Minare 
Külliyesinin bir halı firmasına kiralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1033) 

610. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, maden işçilerinin greve gitmelerinin 
nedenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) (1) 

611. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, «Kontrgerilla» olarak bilinen özel 
Harp Dairesi mensuplarına Başbakanlık örtülü ödeneğinden ödeme yapılıp yapılma
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1085) (1) ^ 

612. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İli Kağızman İlçesi Akyayla Kö
yüne ̂ yapılan operasyon sırasında meydana geldiği iddia edilen bazı olaylara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1086) (1) 

613. — Muğla Millet vekili Musa Gökbel'in, Muğla İli Milas - ören yolunun ge
nişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1087) (1) 

614 — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakarm, Sarıyer Beşiktaş maçının 
TRT'den naklen yaymlanmamasınm nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1088) (1) 

615. —̂ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İline bağlı bazı köy
lerin güvenlik nedeniyle boşaltıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1089) (1) 

616. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice ilçesine bağlı 
bazı köylerdeki ilkokulların eğitime kapalı tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1090) (1) 

617. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi Yu
karı Tıluran Köyünde çobanlık yapan bir vatandaşın gözaltına alınmasının nedenine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) (1) 

618. — Amasya Milletvekili' Mehmet Tahir Köse'nin, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürüne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1093) (1) 

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

620. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesinde 
11.12.1990 tarihinde meydana gelen olaylara ve İlçe Jandarma Komutanı hakkındaki 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) (1) 

621. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpmar'ın, ülkemiz ile Romanya arasında sı
nır ticareti anlaşması bulunup bulunmadığına ve ülkemize gelen Romen turistlerle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) (1) 
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622. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice tlçesi Jandarma 
Komutanının maiyetindeki bazı görevlilere baskı yaptığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1100) (1) 

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

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

625. r— istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaokullarda «Çevre Dersi» 
okutulup oku t utmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1103) (1) 

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

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

628. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Körfez krizi nedeniyle muhtemel 
bir savaş durumuna karşı sivil savunma açısından ne gibi önlemler alındığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1107) (1) 

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

630: — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, şeker pancarı ürün bedellerinin ne 
zaman ödeneceğine, ve şeker zammı nedeniyle üreticilere ek ödeme yapılıp yapılmaya
cağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öergesi (6/1114) (1) 

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

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

633. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, yurt dışında çalışan ve iznini 
kullanmak üzere Türkye'ye gelen bir vatandaşın ölümüyle ilgili olarak ne gibi işlem
ler yapıldığına ilişkin içişleri Bakanından soru önergesi (6/1118) (1) 

634. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Ege Bölgesindeki şirketlerden birço
ğunun 1990 yılında iflas etmesinin nedenlerine ve METAŞ'la ilgili iddialara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1119) (1) 
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635. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Taşkömürü Kurumunca üretilen 
satılabilir kömür miktarına ve 1989 - 1990 yıllarında gerçekleştirilen taşkömürü ithaline 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) (1) 

636. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, yurt dışında çalışan vatandaşlarımız ta
rafından kurulan spor kulüplerine yardım yapılıp yapılmayacağına ve Afyon İline 
bağlı bazı ilçe ve kasabaların futbol sahası ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1121) (1) 

637. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Futbol Federasyonuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1İ22) (1) 

638. —- Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, maden işçilerinin yürüyüşlerini görün
tülemek üzere basın mensupları için kiralanan helikopterin pilotlarının gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) (1) 

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

640. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Cumhurbaşkanının 3628 sayılı Ya
saya göre mal beyanında bulunup bulunmadığına ve bir inşaat şirketinin 1984 yılın
dan bugüne kadar Devletten aldığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1125) (1) ' 

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

642. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz'e atılan zehirli varil
lerle ilgili iddialara ve çevre koruması mevzuatına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1127) (1) 

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

644. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, pancar üreticilerine söküm avansı 
ve ürün bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1131) (1) 

645. — Kcrs Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1988 yılında ve daha öncesinde ülke
miz üzerinden Irak'a silah geçişine göz yumulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1136) (1) 

646. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, Körfez krizi nedeniyle hangi 
ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan ne kadar kredi, hibe ve petrol desteği sağlan
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1133) (1) 

647. — Zonguldak Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, Zonguldak Teşebbüs Ajan
sı A.Ş.'ne amaçlarını gerçekleştirmek üzere tahsis edilen paranın serbest bırakılmama-
sının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134) (1) 
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648. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, Körfez krizinin 1991 yılı makro eko
nomik dengeleri ve altıncı beş yıllık kalkınma planı hedefleri üzerindeki etkilerine iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 

649. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 1990 yılının ilk yansında ithalat rejimi 
kararına aykırı olarak eski tekstil makineleri ithal edildiği iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) 

650. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize yönelik muhtemel bir fü
ze saldırısında ilk hedef olabilecek yerleşim yerlerindeki vatandaşların korunması için 
alınan önlemlerin yeterli olmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1135) (1) 

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

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

653. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Atatürk Barajı inşaat ve su toplama 
alanları için yapılan kamulaştırma işlemlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1139) (1) 

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

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

656. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, valiler ile ANAP'lı belediye başkan
ları hakkında Memurin Muhakematı Kanunu uyarınca istenip de izin verilmeyen so
ruşturma taleplerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) (1) 

657. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Adana İli Seyhan İlçesi İmam Ha
tip Lisesindeki bir öğretmenin çekmiş olduğu telgraf nedeniyle cezalandırıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1097) 

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

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

660. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, çevre kirliliğinin önlenmesi ama
cıyla Çevre Müsteşarlığı Fonundan belediyelere yapılan yardımlarla ilgili iddialara iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) (1) 
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661. — Tokat Milletvekili Kenan Süzer'in, TRT'nin, körfez savaşıyla ilgili naklen 
yayınına ve CNN Televizyonu ile anlaşması bulunup bulunmadığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1104) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

671. —. Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, Körfez savaşından kaynaklanan 
sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1158) (1) 

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

673. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, «Basından Özetler» isimli te
levizyon programında günlük bir gazeteye sansür uygulandığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 
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674. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Eruh - Nivila (Çizmeli) Köyü 
halkına köy korucuları tarafından işkence ve eziyet edildiği iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) 

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

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

677. — Erzurum Milletvekili Ismalil Köse'nin, milletvekili lojmanlarında oturan 
milletvek'ilterÜnim ödenmeyen telefon* borçlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1141) 

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

7 
KANUN TASARF VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 17 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesine Dair 415 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan ve Bütçe kornisyoniları raporları (1/707) (S. Sayısı : 545) (Dağıtma tarihi : 
29.3.1991) 

X 2. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/591) (S. Sayısı : 507 ve 507'ye 1 inci Ek) (Da
ğıtma tarihleri : 18.1.1991, 7.2.1991) 

3. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

X 4. — Adana Milletvekili Ahmet Akgün Albayrak ve 3 Arkadaşının, 30.4.1985 
Gün ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerin Kuruluşu Hakkında Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/459) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tarihi : 25.1.1991) 

X 5. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 
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6. — 8.1.1985 Tarihli ve 3143 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına D'.'ir Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/768) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma tarihi: 12.2.1991) 

7. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun 
313, 314 ve 315 inci Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında Kanun Tek
lifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu ve 12 Arkadaşının 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun Ek 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, İzmir 
Milletvekili Ahmet Ersin'in 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 478 inci Maddesinin 2 nci 
FıkraSı ile 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tek
lifi, Ankara Milletvekili Alpaslan Pehliyanlı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/757, 2/276, 
2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: 12.2.1991) 

8. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili 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) 

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

X 10. — 28.7.1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma ta
rihi : 15.2.1991) 

X 11. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet
vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

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

13. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 
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X 14. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

X 15. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi Î 15.5.1990) 

16. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

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

18. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431), (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

19. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

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

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

29.5.1990) 

22. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi ; 
29.5J990) 

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



— 63 — 

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

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

26. — tçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku-

, rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

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

X 28. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve Öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 30. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında işbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

31. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, izin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

32. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

33. — izmir Milletvekili Erdal inönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye intikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 
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3X4. — 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 35. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî, Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma ta
rihi : 25.10.1990) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu-
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

38. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri komis
yonları raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi: 31.10.1990) 

39. — îzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 40. — Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bu-
luduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

41. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi • 8.11.1990) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair. Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî İşbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı : 485) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 
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X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Abasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı v& Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/609) 
(S. Sayısı 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 46. ~ Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın tnfazı 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 : 
8.11.1990) 

X 47. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasalısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa-
yısi : 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 48. — Milletlerarası Ticarî Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/630) (S. Sayısı : 499) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 49. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanınması ve İcrası Hakkındaki New York 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/633) (S. Sayısı: :500) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 50. — Suçluların ladesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol'ün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/680) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 51. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bent ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28.12.1990) 

X 52. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/728) 
(S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

53. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/763) (S. Sayısı : 
506) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

(101 inci Birleşim) 
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54. — Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve Bağcılığımızın Kalkındırılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma ta
rihi : 7.2.1991) 

X 55. — Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında 
Doğan Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline İlişkin Kanun Tasarısı ile Hatay 
Milletvekili öner Miski ve 12 Arkadaşının Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşme
lerden Doğan Çocukların Neseplerinin Düzeltilmesine ve Bu Birleşmelerin Evlilik Ola
rak Tescillerine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/726, 2/307) 
(S. Sayısı : 514) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

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

57. — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/745) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 14.2.1991) 

58. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 55 Arkadaşının, 1402 
Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Kanuna Bazı Ek Ge
çici Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Yasa Teklifi ve Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununun Üç Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komisyon
ları raporları (1/526, 2/36, 2/38) (S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 20.2.1991) 

59. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 20.5.1990 Tarih ve 3644 Sayılı 130 
ilçe Kurulması Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/385) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1991) 

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

61. — Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/721) (S. Sa
yısı . 523) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

62. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/764) (S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi: 28.2.1991) 

63. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/759) (S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 
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64. — Diyanet tşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/760) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

X 65. — Adlî Personel ile Hazine Avukatlarına Yol Gideri ve Tazminat Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/778) (S. Sayısı : 527) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

66. — Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/786) (S. Sayısı : 528) (Dağıtma 
tarihi : 5.3.1991) 

67. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 Arkadaşının, 442 Sayılı Köy Kanu
nunun 74 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

68. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Mer
kezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Aday
ları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci Maddesinin 
2 Numaralı Bendinin (a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Kır
şehir Milletvekili Gökhan Maraş'ın 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 
Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/748, 2/133, 2/491) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma tarihi : 7.3.1991) 

69. — İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt ve 4 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 55 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında İçtüzük 
Değişiklik Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/484) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma 
tarihi : 7.3.1991) 

70. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları (1/784) (S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi : 20.3.1991) 

X 71. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Düşürülen Türk Uçağının Tazmini Konusunda Türkiye - Suriye Protokolü
nün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/779) (S. Sayısı : 542) (Dağıtma tarihi: 21.3.1991) 

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

X (Ö( — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Haik Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kendi Ülkeleri Arasındaki ve Ötesindeki Hava Servisleri İçin An
laşmanın, Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/679) (S. Sayısı: 539) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 
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X 74. "-- Türkiye Cumhuriyeti Hükümti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Ara
sında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (1/597) (S. Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 75. — 12 Ekim 1929 Tarihinde Varşova'da İmzalanan Uluslararası "Hava Taşı
malarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeyi Değiştiren 
Guatemala City Protokolü, 3 Sayılı Montreal Ek Protokolü ve 4 Sayılı Montreal Pro
tokollerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/740) (S. Sayısı: 541) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 76. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
İki Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/699) (S. Sayısı : 543) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 77. — Şikago'da 7 Aralık 1944 Tarihinde Âkit ve İmza Edilmiş Olan Milletler
arası Sivil Havacılık Anlaşmasına 83 (BIS) Maddesinin Eklenmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi: 25.3.1991) 

X 78. Türkiye Cumhuriyeti ile îtalya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma An
laşmasının, Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/755) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1991) 

79. — Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal ve 9 Arkadaşının, Çanakkale Savaş
larına Katılanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
ve Plan vç Bütçe komisyonları raporları (2/338) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1991) 

ı 

80. — Petrol Kanununun Bazı Maddelerimin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/664) 
(S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 29.3.1991) 

81. — Kırşehir Milletvekili .Şevki Göğüsger ile Ankara Milletvekili Hazım Ku-
tuy'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Geçtici 32 nci Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/503) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma 
tarihi : 29.3.1991) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


