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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, TRT yayınları ile Magic Box'ın yasa dışı faaliyetlerine, 
Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün de, yılın ilk dört ayında meydana gelen fiyat artış

larına, ı • 
tlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Başbakan Yıldırım Akbulut'un 12 -17 Mayıs 1991 tarihleri arasında Kore Cumhuriyetine 
yapacağı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 

Daha evvel görüşmeleri tamamlanmış bulunan; 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 

Askerî Eğitim ve öğretim işbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/527) (S. Sayısı : 448) ile, 

Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/755) (S. Sayısı : 546), 

\apılan açık oylamalarından sonra, 
507 Sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 

Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun İksarısının da (1/767) (S. Sayısı: 561), 
görüşmelerini müteakip yapılan açık oylamasından sonra, 

Kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına tlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun (1/764) (S. Sayısı: 
524) maddderine geçilmesi için yapılan oylamada karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

14 Mayıs 1991 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.40'ta son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Aykkk Kötü 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Konya Edirne 

Kadir Det-ıir ismail Üğdül 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
13.5.1991 Pazartesi 

Tasarılar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü

meti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/804) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonla
rına) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.5.1991) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti tle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasında Dostluk, 
tyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna dair Kanun Ta
sarısı (1/805) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa'geliş tarihi : 9.5.1991) 

3. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik 'yapılması
na İlişkin Montreal-(1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (1/806) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi : 9.5.1991) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti tle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Arasında Hukukî, 
Ticari ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı (1/807) (Adalet ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 10.5.1991) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında Konso
losluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/808) (Dı
şişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.5.1991) 

Teklif 
1. — Gümüşhane Milletvekili Muhittin Karaman'ın; 23 Haziran 1965 Tarih ve 634 Sayılı 

Kat Mülkiyeti Kanununa 13.4.1983 Tarih ve 2814 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 2 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/553) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
8.5.1991) 

Rapor 
L — 19,47, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 

110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 164, 166 ve 167 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/14, İ/8, 1/83, 1/77, 1/76, 1/75, 1/74, 1/78, 1/73, 1/72, 1/29, 1/71, 1/70, 1/69, 1/30, 
1/68, 1/67, 1/66, 1/65, 1/64, 1/57, 1/63, 1/62, 1/61, 1/60, İ/59, 1/58, 1/56, 1/55, 1/34, 1/79, 
1/81, 1/80, 1/31, 1/33, 1/32) (S. Sayısı : 558) (Dağıtma tarihi : 10.5.1991) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Denizcilik Bankasınca gerçekleştirildiği iddia 

edilen bazı alım, satım ve kredi işlemlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1231) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.5.1991) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Zonguldak Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kültürel hayatı desteklemek için 1990 

yılında gerçekleştirilen kitap alımlarına ve bu amaçla 1991 yılı bütçesinde ayrılan ödenek mik
tarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2067) (Başkanlığa gdiş tarihi: 
9.5.1991) 
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2. — tzmir Milletvekili Mehmet İbran Bayazıt'ın, Şemdinli Kaymakamının maruz kaldığı 
olay nedeniyle tngiliz Hükümetinin Hükümetimizden özür dileyip dilemediğine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/2068) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.5.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), Mustafa Sangiil (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 116 net Birleşimini açıyorum. 

III.— YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salon

da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(İstanbul Milletvekili fcehiç Sadi Abbasoğlu'na kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞ KONUŞMALAR 

1. — Edirne Milletvekili İsmail Üğdül'ün, Türk Hava YoUartmn son yulardaki çağdaşlaşma ça
balarına ve muhalefet partilerinin, sona eren grev sırasındaki tutumlarına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN —• Gündem dışı söz istemleri vardır. 
İlk olarak, Türk Hava Yollarının sona eren grevi ile ilgili, Edirne Milletvekili Sayın İsmail 

Üğdül'e söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Üğdül. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk Hava Yollarında 

meydana gelen ve hepimizi sevindiren bir netice ile sonuçlanan grevle ilgili gündem dışı söz 
almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce, Türk Hava Yollarının son 
yıllardaki gelişmesi hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. 

Hepimizin bildiği gibi Türk Hava Yolları, son yıllarda çağdaş bir konuma kavuşmak için 
büyük bir çalışma içine git riş ve bu çalışma ve mücadelesi neticesinde de, dünya havacılık 
kuruluşları arasındaki yeri önem arz eder hale gelmişti. Türk Hava Yolları, 1985 yılında, filo
suna yeni Airbus uçaklarını ilave ederek, dışa açılma politikasını öne almış ve bunun neticesin
de de, 1986 yılından itibaren Singapur, Kuala Lumpur, Nevv York, Bangkok, Tokyo hatları da
hil olmak üzere, dünyanın birçok ülkesine ve Uzakdoğu ülkelerine sefer yapar hale gelmiştir. 
Türk Hava Yolları, çalışması ve güvenilirliği ile, sadece Türk vatandaşlarının değil, diğer ülke
lerin vatandaşlarının da itimat edeceği, rahatlıkla binip yolculuk yapacağı bir havayolu görü
nümündeydi ve bu da bir gerçekti. 

Türk Hava Yolları, çalışmalarını bu şekilde devam ettirirken, filosunu daha modern ve 
daha uzun menzilde uçabilecek uçaklarla güçlendirme durumunda iken ve bu çalışmaları da son 
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safhalarda iken, hepimizin bildiği gibi, Körfez krizi dolayısıyla, dünyanın diğer havacılık şir
ketleriyle birlikte Ortadoğu'da birçok ülkeye yaptığı seferlerini iptal etmiş ve bunun neticesin
de hakikaten sıkıntıya düşmüştür. 

Körfez krizinin bitmesiyle, hepimiz, bütün dünya, bu savaşın sona ermesine sevinmi$tik. 
Çünkü, Körfez krizi, birçok ülkeye ekonomik yönden büyük sıkıntılar vermişti; sıkınaya dü
şen ülkelerden birisi de ülkemizdi. Türk Hava Yollarında, Körfez krizi sebebiyle çok yakından 
çekilen bu sıkıntıların, bir an önce giderilebilmesi için yeni birtakım çalışma ve hamle düşün
cesi oluşmuşken, Körfez krizinin bittiği bugünlerde, 24.10.1990 tarihinde başlayan onüçüncü 
toplusözleşme çalışmalarında anlaşma zemini hazırlanamaması yüzünden grev kararı alınmış
tı. Bu grev, başlaması, devam etmesi ve sonuçlanması şekliyle, hakikaten, ders ve örnek alına
cak bir grevdir. 

Hepinizin bildiği ve basından da takip ettiğimiz gibi, Türk Hava Yolları, toplusözleşme 
görüşmelerine çok iyi niyetle başlamış ve çalışan elemanlarına ve işçilerine, en iyi imkânları 
verebilmek için çaba göstermişti; ama, işçi temsilcileri olan karşı taraf, anormal rakamlarla 
işverenin karşısına çıktı. Durum öyle bir hal aldı ki, bu olayda işçi temsilcileri; belki de Türki
ye'de ilk defa muhalefet de basının tutumu karşısında, Türk Hava Yolları grevi ile ilgili olarak 
hiç ağızlarını açamadılar. Türk Hava Yolları grevinin bu safhaya dökülmesinden daha önce 
yapılan grevlerde -mesela Zonguldak'taki grevde- olduğu gibi, muhalefet birtakım şovlar falan 
düşünüyordu; ama tabiî, bu düşünceleri tutmadı. Basın ve Türk Hava Yollarında çalışan işçi, 
bu tür davranışların karşısındaydı; haliyle, onlar da bu konuya ses çıkaramadılar. Bu grev müd-
detince ben basını bayağı taradım ve muhalefetin, Türk Hava Yolları grevi ile ilgili olarak men
fî veya müspet bir lafına rastlayamadım; ne şiş yapsın, ne kebap misali, ağızlarını hiç açmadı
lar. Halbuki, her konuda, hemen herkesten önce çıkarlar, demeçlerini verirler ve ortalığı karış
tırırlardı... 

Söyleyecek çok şey var ama, zamanım kısa olduğu için sözlerime son verirken, belirttiğim 
gibi, Türk Hava Yollarındaki bu grev, toplu iş sözleşmelerinin birbiri arkasına geldiği şu gün
lerde, diğer sendikalarımıza, işverenlere ve siyasilere bir örnek teşkil etmelidir, tşveren, işçiye 
verebildiğinin en iyisini vermek için elinden gelen gayreti göstermelidir. tşçİ temsilcilerinin, sa
dece işçisini düşünerek -siyasî mülahazaları bir kenara bırakarak- hareket etmesinde yarar var
dır. Siyasîler de, bu tip toplusözleşmelerden bir pay almayı düşünmeden, sadece işçimizin me
selesini göz önünde tutarak tavırlarını koymalıdırlar. 

Ben, bu grevin sona ermesinde iyi niyet gösterilerini sergileyen Türk Hava Yolları yöneti
cilerine ve işçi temsilcisi sendika yöneticilerine huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Bundan sonraki toplu iş sözleşmelerinin, böyle, grev safhasına gelmeden, memleketimizi mil
yarlarca liralık zarara uğratmadan neticelenmesini diliyorum, hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üğdül. 
Buyurun Sayın Eser. 
ALİ ESER (Samsun) - - Sayın Başkan, sayın sözcü çok direkt olarak bir sataşmada bu

lunmuştur, genel olarak. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Ver Sayın Başkan, cevap için söz ver arkadaşa. (DYP sıra

larından gürültüler) 
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BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun 
İSMAİL ÜöDÜL (Edirne) — Söz alsın, konuşsun başkanvekiliniz. Otur yerine sen, otur. 
ALt ESER (Samsun) — Ben seni dinledim. Ben, grupta yöneticiyim, konuşurum. 
İSMAİL ÜöDÜL (Edirne) — Söz alır, konuşursun. Otur yerine. (DYP sıralarından gü

rültüler) 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Ahlaksız adam , otur yerine. 
ALt ESER (Samsun) — Ben grupta yöneticiyim, konuşurum. 
İSMAİL ÜöDÜL (Edirne) — Grup başkanvekilin orada, o konuşsun. 
VEFA TANIR (Konya) — Grup adına konuşuyor zaten. (DYP sıralarından gürültüler) 
İSMAİL ÜGDÜL (Edirne) — Grup başkanvekilin konuşsun. (DYP sıralarından gürültüler) 
ALt ESER (Samsun) — Sayın Başkan, teessüflerimi bildiriyorum. 

2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu 'nun, Ankara Atatürk Öğrenci Yurdunda meydana 
gelen gıda zehirlenmesi alayına ilişkin gündem dışı konuşması ve Milli Eğitim Bakam AvniAkyol'un cevabı 

BAŞKAN — tkincfsırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'na, Atatürk 
öğrenci Yurdunda meydan; gelen zehirlenme olayı konusunda gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Müftüoğlu. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ankara Ata
türk öğrenci Yurdunda 600'e yakın öğrencinin zehirlenmesine yol açan olay hakkındaki izle
nimlerimizi, endişelerimizi sizlere arz etmek için söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlama
dan önce hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

8 Mayıs 1991 Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında, Ankara Atatürk öğrenci Yurdunda 
bazı öğrenciler rahatsızlanmışlar ve acilen muhtelif hastanelere yatırılmışlardır. 

öğrencilerde baş dönmesi, ateş, kusma ve ishal gibi emarelerle başlayan rahatsızlıklar, tüm 
öğrenciler arasında büyük bir panik yaratmıştır. 

Bir kısım üniversiteli arkadaşlarımla, Cumartesi günü öğrenci yurduna gittim, yurt yetki
lileriyle görüştüm, öğrencilerle görüştüm. Yurt yetkilileri büyük endişe içerisindeydiler. Yurt 
müdürünün iki üç gündür uykusuz olduğu, halinden gözlenmekteydi. Bize, olayın, kantinde 
satılan yiyecek maddelerinden olabileceğini söyledi; öğrencilerin bazıları da, yedikleri sosisler
den şüpheleniyorlardı. Olayı müteakip, şüphe üzerine, yurdun suyu da kesilmiş; suyun da mik
roplu olduğu endişesi hâkimdi. Bu arada, yurt yetkilileri, öğrencilere şişe suyu temin etmişler, 
gereken önlemleri almışlar. 

Olayı duyan veliler, izmir'den, Tokat'tan, Eskişehir'den ve diğer illerden gelmişler; an
cak; o ilk günün paniğiyle, gocuklarının hangi hastanede yattıklarım güçbela tespit edebilmiş
ler; akşama kadar hastane hastane dolaşmışlar... 

Cumartesi günü iki ayrı hastanede 100'e yakın öğrenciyi ziyaret ettik; ishal durumları de
vam ediyordu. O gün, 159 öğrenci, muhtelif hastanelerde tedavi altında idi. Endişeler, tifo sal
gını üzerinde odaklaşıyor. Bir hastanede yakinen tanıdığımız tıp öğrencisi olan bir genç arka
daşımız, bize, salmonella adlı bakteri türü üzerinde durulduğunu iletti. Bu bakteriye üç dört 
öğrencide daha rastlanmış... Bu bakterinin paratifo işareti olduğu iddia ediliyor. Ancak, hastane 
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yetkilileriyle görüştüğümüzde, hepsinin suskun olduğunu gördük; hepsi de yetkili olmadıkla
rını ileri sürdüler, öbür taraftan, ebeveynler, öğrenciler perişan bir vaziyette, korku içindeydiler. 

İl Sağlık Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı, Valilik, olayı takip ediyor; ancak, Cumartesi 
günü itibariyle şikâyet şu : "4 gündür tahliller neden bitmedi? Alınan kültür örnekleri ne ol
du? Henüz Hıfzıssıhhadan bir ses yok; gizlenen bir durum mu var?" endişesi hâkimdi. 

Değerli milletvekilleri, dün bazı öğrenciler taburcu edildi, Yakinen tanıdığımız bir öğrenci 
arkadaşımızda paratifo tespit edilmiş; ancak, bu arkadaşımız, taşıyıcı olmadığı için taburcu 
edilmiş. Aynı hastanede yatan 17 öğrencide de paratifo tespit edilmiş; bunların tahlilleri mü
spet çıkmış; taşıyıcı oldukları için karantina altına alınmışlar. Ancak, bunlar bizim tespit ede
bildiklerimiz. Bu konuda bugüne kadar bir tek yetkilinin, kamuoyuna doyurucu bir açıklama
sı, maalesef yok. 

Bakınız değerli milletvekilleri, Atatürk öğrenci Yurdunda 2 800 - 3 000 civarında öğrenci 
kalıyor. Bu öğrenciler, muhtelif üniversitelerde okuyorlar ve olay çok büyük; bütün başkenti 
tehdit eder bir havaya bürünmüş bir durumda; ancak, Sayın Sağlık Bakanı yurt dışında, İngil
tere'de!.. 

Değerli milletvekilleri, yurtların barınma şartlarından büyük şikâyet var. örneğin, Anka
ra Atatürk öğrenci Yurdunda temizlik işleri bir şirkete verilmiş; her ay temizliğe gden temizlik 
işçiler^değişiyor... Tuvaletlerin aktığı şikâyetleri var... Eskiden, her katın temizleyicisi ayrıymış 
ve yurda bağlıymış; ancak, bu şirket devreye girdikten sonra, temizlik işleri hayli aksamış. Ço
cuklar, temizlik işi bitinceye kadar odaların başında durmak zorunda olduklarını bize ilettiler. 
Bu kadar tedirgin, bu kadar şikayetkâr olmalarına rağmen, öğrenciler bir taraftan da, "Bu 
olaya sevindik; çünkü, dertlerimizi, şikâyetlerimizi kamuoyuna duyurma imkânını bulduk" 
diyorlar. Odaların oksijeni iç kişiye yetebilecek kapasitede; ancak, bu odalarda 6'şar öğrenci 
yatmakta... örneğin, Yıldırım Beyazıt öğrenci Yurdunda, bir odada 24 öğrenci kalma du
rumunda!.. 

Değerli milletvekilleri, olay 8 Mayıs Çarşamba günü yaşandı, bugün 14 Mayıs Salı... 6 
gündür, endişeleri ortadan kaldıracak bir açıklama, maalesef yok. Kamuoyunun tedirginliği 
devam ediyor... Star 1 televizyonu, bizim üniversite gençleriyle, yurtta ve hastanelerde yaptığı
mız incelemelere, 10 dakikalık kısa bülteni içinde yer verebildi; ancak, TRT ne görüyor, ne de 
üzerinde duruyor! Tabiî, benim gibi mütevazı bir milletvekilinin orada yaptığı incelemeye yer 
vermesini beklemiyorum. Benim beklentim, öğrencilerin, velilerin, kamuoyunun beklentisi... 

Olay fevkalade büyük; gençliğimizi, giderek, Başkenti ve Başkentlileri tehdit eder boyut
lara ulaşmış; ancak, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, olayın ilk vukua geldiği gün hastane
de yatan öğrencilerimizi görüntülemekle yetinmiş; olay hakkında en ufak bir duyurusu, en ufak 
bir incelemesi yok! "Bu olaya duyarlılık gösterilmeyecek de, hangi olaya duyarlılık gösterile
cek?" diye düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün saat 14.30'da değerli genç arkadaşlarım -isim vermek 
istemiyorum- öğrencilerin kaldığı hastanelere, Hıfzıssıhha Müdürlüğüne ve Sağlık Bakanlığı
na telefonla son gelişmeleri sordular. Çıkan yetkililerin her biri suskundu, en ufak bir açıkla
mada bulunmadılar, buluın.nayacaklannı söylediler. Şimdi, ben şu suallere cevap arıyorum. 

Başkent ve öğreticiler, tifo salgını tehlikesiyle karşı karşıya mıdır? 
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Hıfzıssıhha Enstitüsünün, cumhuriyet savcılığının, il sağlık müdürlüğünün yaptıkları, yap
tırdıkları tahlillerin sonuçları neden açıklanmamaktadır? 

Hastanelerde tespit edilen bulgular nelerdir? 
öğrencilere, genel sağlık kontrolünden geçirileceklerine dair, bu olay sonunda söz veril

mişti, bu sağlık kontrolleri ne zaman yapılacaktır. 
Kullanılan su ve su deposu tahlillerinin sonuçları nelerdir? 
Yurdun kapatılması söz konusu mudur? 
Yurtta el konulan yiyeceklerin tahlilleri ve sonuçları ne olmuştur? 
Kantin ve lokantada, gerekli, yeterli incelemeler yapılmış mıdır? 
Bu olaya rağmen, yine bayat Çokokrem verilecek midir? 
Sayın milletvekilleri, bakınız, o gün öğrencilerle konuşurken, bana şu paketi verdiler... Pa

ketin arkasına bakıyorum; 20.12.1990 tarihi var. Yani,*u gıda maddesinin son kullanma tarihi 
1990 yılının Aralık ayı ve maalesef 1991 yılının Mayıs ayında bu yiyecekler, -bu olaydan sonra-
sabah kahvaltısı menüsü içinde öğrencilere verilmiş. Böylesine büyük bir olay yaşanırken, yine 
de böyle miadı dolmuş yiyeceklerin öğrencilere verilmesini esefle karşıladığımı arz etmek is
tiyorum. 

Değerli milletvekilleri, olay, doğrudan Sağlık Bakanlığını ilgilendiriyor; ancak kendileri 
buralarda yok. Sayın Akyoi buradaydılar, bilmiyorum bu konuda bize cevap vermek lütfunda 
bulunacaklar mıdır? Ancak, olay daha çok, sağlık konusundadır ve Sağlık Bakanlığının bu 
konuda doyurucu açıklama yapmasını bekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, son olarak şunları söylemek istiyorum : Bizlerin, sevgili öğrencile
rin, ebeveynlerin, kamuoyunun bu konularda aydınlatılmasını umuyor, olayın salgın hastalık 
mertebesine ulaşmamasını diliyor, değerli öğrencilerimize geçmiş olsun diyor, hepinize saygıla
rımı sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

' BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere Millî Eğitim Bakanı Sayın Avni Akyol. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MÎLLÎ EĞÎTİM BAKANI AVNÎ AKYOL (istanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın MÜftüoğlu'nun hassasiyetini yürekten paylaşıyorum. Konunun önemi, gereği üze

rindeki görüşlerini paylaşmamak mümkün değil; ama Sayın MÜftüoğlu'nun, "Olay büyük, 
hiç bir ilgili cevap vermiyor, hiç kimse ses çıkarmıyor, olayın önemi doğrultusunda bir şeyler 
yapılmıyor" şeklindeki gör işlerini paylaşmadığımı özellikle ifade etmek istiyorum. 

Olayın birinci derecede sorumlusu da Sağlık Bakanlığı veya Sağlık Bakanı değildir. Ola
yın birinci derecede idarî ve siyâsi sorumlusu benim. Çünkü, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumumuz, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bir kuruluştur. Sağlık Bakanlığı, olaylar, sadece 
gıda maddelerinin kontrolü açısından, öğrenim kurumu dışında ilgilidir, sorumludur ve olağa
nüstü bir hal olduğu için de, orada gereken müdahaleyi yapmakla görevlidir, yükümlüdür ve 
bunlar da yapılmıştır. Onu özellikle arz etmek istiyorum. 

Şimdi, olayın oluş biçimini ve olayla ilgili olarak yapılanları bilgilerinize arz etmek istiyo
rum. Sonra, cevap da vermek istemiyorum ama, bir iki konuda Sayın Müftüoğlu'nu, ve Yüce 
Parlamentoyu aydınlatmak istiyorum. 
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Olay, 8 Mayıs 1991 çarşamba günü saat 14.00'te meydana gelmiştir. Çeşitli hastanelere, 
sayısı 160 ile 173 kişi arasında değişen öğrenci yatmıştır. Yatırılan öğrencilerimizin bulunduğu 
hastaneler şunlardır: Ankara Hastanesi, Numune Hastanesi, Trafik Hastanesi, Hacettepe, tb-
ni Sina, Gazi, Doktor Sami Ulus Hastanesi. 

Olayın bana intikal ettiği an, Bakanlar Kurulu toplantısının bittiği andır ve Bakanlar Ku
rulu toplantısından sonra saat 23.00'ten itibaren Ankara Valisini, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel Müdürünü ve diğer görevlileri yanıma alarak hastanelerin bir kısmını gece saat 
03.00'e kadar ziyaret ettim. 

ALÎ ESER (Samsun) — Sabaha karşı... 

MÎLLl EĞİTİM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — Evet; 03.00'e kadar öğrencilerle 
beraberdim. Bizzat hastanelere gittim, çocuklarımızın durumunu gördüm. Şikâyet üzerine ve 
istek üzerine Atatürk öğrenci Yurduna gittim, çocuklarla spor salonunda saat 01.00 ile 02.00 
arasında bir saat toplantı yaptım, dinledim. Bana da orada bir gıda maddesi paketi gösterdi
ler. Bilmiyorum Sayın Müftüoğlu'nun elindekini; o yağ mıdır, bal mıdır? 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞUJ (Zonguldak) — Çokokrem. 
MtLLl EĞİTİM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — Bana gösterilen baldı; çocuklar 

balın tarihine bakıyorlardı, bana da verdiler. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Hep bal yapıyor bu işleri!.. 

KAMER GENÇ (Tunceli)— Sayın Bakan, küflü yağ veriyorlar. Ben de cumartesi günü 
gittim, öğrencilerle ilgilendim ve paratifo teşhisi konduğunu hastanelerden öğrendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — Arz edeceğim. Her şey elimde; 
panik yaratmamak için, öğrenciler arasında huzursuzluk yaratmamak için, öğrencilerle yaptı
ğım temaslarımı da ifade edeceğim. 

8 Mayıs 1991 günü, yani aynı gün, su dahil, gıda maddelerinden 26 numune alınmıştır. 
26 gıda maddesi alınmıştır; bunlar Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezine gönderilmiştir. Refik 
Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünden alınan ve bana dün intikal eden rapor elimdedir. Bu rapor
da, şimdi arz edeceğim gibi, göreceksiniz ki, sonuçta su dahil, elinizdeki gıda maddeleri dahil,. 
gösterilenlerin hiçbirinde mikrop çıkmamıştır; sadece sosiste bulunmuştur. O raporu da aynen 
okuyorum, Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Zehir Araştırmala
rı Müdürlüğünün raporu. Raporun tarihi, 10.5.1991, aynen okuyorum : "Toksikolojik analiz
lerde bir şey yok. Biyotoksikolojik tetkikte bir şey gözlenmemiştir, yapılamamıştır." Ama, asıl 
gıda maddeleriyle ilgili noktaya geliyorum, 3 üncü maddede, "Bakteriyolojik kontrolde, zey
tinyağlı taze fasulye, (o günkü yemek çeşitleri,) cacık, etli patates, yayla çorba, etli nohut, pa
tates oturtma, etli kuru fasulye, baklava, bezelye yemeği, pirinç pilavı, türlü, tavuklu patates 
yemeklerinde patojen mikro organizma ürememiştir." 

AHME'T ERStN (tzmir) — Haşlama var mı? 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — Okuduklarım var, onlar yeter 

şimdilik. Haşlamayın kimseyi, sonra başlarlar... 

"Bakteriyolojik yönden gıda maddeleri talimatnamesine uygun olup, zehirlenme olgusu
nu izah edecek bir bulgu saptanamamıştır. Sosis numunesinde ise (E) koli üremiş olup 
(3xl0)4'u gram bakteriyolojik yönden gıda maddeleri talimatnamesinin 180'e 6 maddesine göre 
sağlığa az veya çok zarar verecek derecede bozulmuş sayılır. 

Arz ederim" 
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Aynen okudum, kelimesi kelimesine. 
tlgi yazıda, bir şişe su gönderildiği yazılı, bunda da "bir şey bulunmamıştır" deniyor. 

Şimdi, bu konuda "Paratifoya rastlanmadığı konusunda basında bir şey çıkmadı" deni
yor. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ferhan özmen'in yaptığı resmî açıklama çıkmıştır. 

Bizim yaptığımız çalışmalara gelince : Ben, bir gün sonra Erzurum ve Erzincan'a gittim; 
oradan gece saat 01.00'de, 02.00'de Ankara Valisinden ve Yurtlar Kurumu Genel Müdüründen 
gerekli bilgileri aldım, olayı yakından izledim; oradaki basın da biliyor; yani, Erzincan, Erzu
rum basını da biliyor. Çünkü, orada üniversitedeydim ve o vesileyle oranın yurtlarına da git
tim. Erzincan'daki Hukuk Fakültesi ve Meslek Yüksek Okuluna dahi gittim. Basında buna 
ilişkin olarak çıkan yazılar, yani Bakanlık olarak yaptığımız, benim bizzat o gece gidip takip 
ettiğim, öğrencilerle yaptığım toplantılara ilişkin yazıların tümü burada, önümdedir. 

öğrencilerin sorunlarım çözümlemek ve özellikle bu olaydan kaynaklanan sıkıntılarını gi
dermek gerekiyordu. Çünk;, çocuklar o gün yatırıldılar, aynı yemekleri yiyemediler, barındı
rıldılar, hem maddî yönden /arara uğradılar, hem de eğitim öğretim yönünden zarara uğradı
lar. Bu iki hususu gidermek için gerekli tedbirler alınmıştır. Tabiî, zamanında alınmıştır,"şimdi 
değil. "Alıyoruz" demiyorum, aldık bitti. YÖK'e yazı yazdım, çocukların imtihanlarının erte
lenmesini istedim; onu sağladık, yapacaklar. Gidemedikleri günlerin ertelenmesini ve dersten 
sayılmasını yazdım; o da benimsendi. 

Ayrıca, zarar gören -sayısı 160,170 civarında olan ve belgeli olan- çocuklarımıza, (bu sayı 
ayaktakilerle 200'ü bulacak) Yurt-Kur Vakfı aracılığı ile 100'er bin lira nakdî yardım yaptık. 
Bu para kendilerine, yemesinden, içmesinden, o andaki özel olarak yaptıkları masraflardan 
dolayı veriliyor. 

Ankara Valiliği Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimince, yurt bütünüyle -yüznumaraları 
dahil- dezenfekte edilmiştir. 

Ayrıca, Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 24 saat münavebeli olarak sürekli 
görev yapılmaktadır. 

Yemekler, diyetisyen ve sağlık görevlileri yönetiminde çıkmaktadır. Her şeyde bir hayır vardır; 
ama, gıda dışarıdan gelmi; ir, tedbiri oradan kaynaklanmaktadır ve devam etmektedir. 

Genel müdürlükçe soruşturmaya hemen o gün başlanmıştır; ama herhangi bir yanlış an
lama olmasın diye, genel m hürlüğün soruşturmasını durdurdum; Bakanlıkça el koydum. Ba
kanlık müfettişlerine devrettirdim; soruşturmayı onlara yaptırıyorum. Bunu da, "Kurum ken
dini koruyor" denmesin diye yaptırdım. 

Ayrıca, bir gün sonra cumhuriyet savcılığınca da duruma el konmuştur. 
Halen hastanelerde 35 öğrencimiz yatmaktadır. Sayı düşmüştür, onlar da', ateşlerinin düş

memesinden kaynaklanan sağlık sebebiyle kontrol ve gözetim altındadırlar. 

8 Mayıs günü gecesi, öğrencilere verdiğim söz gereğince, "Erzurumdan döndüğüm zaman 
heyet halinde gelin" dedim; beni İS er kişilik 11 heyet halinde, dün ziyaret ettiler; kendileriyle 
konuştum, "Sorumlu kimse; hesap sorarım" dedim açık seçik. Nereden kaynaklanıyorsa... 

Sayın Müftüoğlu'nun şikâyet ettiği gibi hiçbir şikâyet yoktu. Üstelik de, dün onlarla ilk 
defa gerçekleştirdiğimiz Birinci özel Eğitim Konseyi toplantısında yemekteydim, onlarla bera
ber yemek de yedim, çocuklarla birlikte yemek yedim, orada da sorunlarını dinledim. Bütün 
bunlarm yerine getirilmesinden kaynaklanan bir mutluluk içinde idiler. Bunlardan birisi bir espri 
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yaptı ve "Sayın Bakan, bu» arı yaptınız, bizim, sizin yanınıza geldiğimizi, sizinle konuştuğu
muzu bilmezler." dedi. Çünkü, orası iki bin kişilik yurt, üç bin kişi bulunuyor. Alt yapısı iki 
bin kişiye göre, üç bin kişiyi doldurursanız ve iyi de kullanmazsanız her şey patlar da, çatlar 
da... Ondan da kaynaklanıyor... Temsilcilerinden biri, lider görünümlü olanı, "Sizinle görüş
tüğümüze dair şu kağıdı imzalar mısınız?" dedi; ben de, Devlet taviz vermez oğlum, dedim. 
Her şeyi yapmaya evet, bu kadar demokratik anlayışa hayır! Hangi sözümüzü yerine getirme
dik?.. Ama, sizlerle şunu yaparım; gelin benimle yemeğe, dedim, geldiler. Hep beraber resim 
çektirin benimle ve bu resim, Bakanla görüştüğümüzün resmidir deyin dedim; çocuklar güle 
güle gittiler. 

Bu şikâyetler nereden geldi, nasıl kaynaklandı; acaba kaç kişiyi temsil ediyorlar, bilemi
yorum; münferit olabilir, bir iki'kişi de olabilir, diyalog eksikliğidir; ama tümüyle... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Cumartesi günü ben de konuştum, çok huzursuzdular. 

MtLLÎ EĞÎTtM BAKANI AVNt AK YOL (Devamla) — ... güven vardır, huzur vardır ve 
-lütfen, her zaman ifade ettiğim gibi, okullara yurtlara, benzeri kurumlara bir iki kişinin ferdî 
şikâyetini genelleştirip getirmeyelim. Yol olur ve bu yol hiç kimseye hayır getirmez. Konuşa
lım, tartışalım, hatta sizlerle beraber gidelim; bu kadar açığım. Herkesi mutlu etmek mümkün 
değil; ama genel içinde tedbirleri almak, genel içinde sorunları objektif değerlendirmek, in
sancıl yaklaşımla meseleye öakmak, sanıyorum, bize daha yaraşanı, hizmetleri daha verimli 
ve ortak başarma imkânı verenidir. Bir küçük olayı (olay çok önemlidir, büyüktür ama) oldu
ğundan daha fazla büyütmek hiç kimseye yarar getirmez diye arz ediyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kantin işletmecisi hakkında işlem yapıldı mı? 
MtLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — Evet, hepsi yapılıyor. Hiç merak 

etmeyiniz, göreceksiniz. "Vfeter ki, hukuka uygun olsun; hukuka uygun olan, ahlaka da uygundur. 
Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Ereğli Demir-Çelik isletmelerinde isteri çıkarılan 
iğcilerin durumlarına ve çtkarüma nedenlerine ilişkin gündem dift konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı yapmak üzere İzmir Milletvekili Kemal Ana-
dol'a, Erdemir'den çıkarılan işçilerle ilgili söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Anadol. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; gün
dem dışı ilk konuşmayı yapan değerli milletvekili arkadaşımın değindiği, imzalanan toplu söz
leşmelerle ilgili gelişen olaylar, salt İstanbul'da değil, yurdun çeşitli yerlerinde ve çok büyük 
işyerlerinde başka türlü nitelik taşıyarak sürmektedir. Bunun en son örneği, geçtiğimiz hafta 
Karadeniz Ereğli'sinde, Erdemir'de, 600 civarında çalışan işçinin işine son verilmesiyle açıklık 
kazanmış ve olay kamuoyunda dalgalanmalar yaratmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Erdemir'de 600 civarında işçinin işine son verilmiştir, ay sonuna 
kadar bu sayının 2 bini bulacağı söylenmektedir. İşine son verilen işçilerin yüzde 99'u kalifiye 
işçilerdir. Gittim, tetkik ettim; bunların ortalama çalışma süresi 14 yılı bulmaktadır, yani 14 
yıl metalürji sanayii gibi önemli bir sektörde tecrübe kazanan, verimli ülkeye, ülke sanayiine 
yararlı, eğitimli işçilerin işine son verilmiştir. İşten atılanların yüzde 90'ı meslek lisesi mezunu " 
ve lise mezunudur. Peki, neden bunlar işlerinden atılmıştır? Neden şimdiye kadar 600 kişi, bun-
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dan sonra da 2 bin kişiyi bulacak diye çeşitli iddialara karşı Hükümet çevreleri susmaktadır? 
Erdemir zarar mı etmiştir? 

Bazı KİT'lerin satışı söz konusu oluyor; tütünde tekel ortadan kaldırılıyor, ilgili bakanlar 
zarar gerekçesini ileri sürüyorlar... Hayır, Erdemir zarar etmemiştir. Erdemir, övünerek, haklı 
olarak övünerek, 1990 yılında en fazla Kurumlar Vergisi ödeyen kurum olmakla iftihar etmek
tedir, en fazla vergiyi ödemiştir. Erdemir, 1990'ı "üretim rekor yılı" ilan etmiştir ve üretim 2 
milyon tonu geçtiği için, şu madalyayı küçültüp rozet biçimine sokarak, tüm işçilerine şükran 
borcu olarak dağıtmış, "2 milyon tonu geçen bu üretim rekorundan dolayı, üretim patlaması
nı gerçekleştirdiniz" diye işçilere duyduğu şükranı ifade etmiştir. 

Arkadaşlar, buna rağmen neden işçi atılıyor? Neden, şimdiye kadar 600 kişi atıldı ve bu 
sayı 2 bini bulacak?.. 

Şu gerekçe yanlış : "Efendim, lüzumundan fazla işçi çalışıyordu." 

Bildiğiniz gibi, Erdemir'de tevsiat başlamıştır; bir yüksek fırın daha yapılacaktır; bir yeni 
baraj inşa edilmek üzeredir; sıcak haddehane ve soğuk haddehane gibi üniteler hızla çoğaltıla
caktır. \ani, Erdemir'de, işçi çıkartma yerine, Erdemir'in yeni işçiye gereksinimi vardır ve işçi 
alımı gerekmektedir. O zaman, neden bu işten çıkartma?., 

Değerli arkadaşlarım, toplusözleşme yeni imzalanmıştır, aynı Türk Hava Yollarında oldu
ğu gibi, işçilerle, sendikayla işveren karşı karşıya gelmiştir. Hatta, toplu iş sözleşmesini imzala
yan sendika, Türk Metal Sendikasıdır; sendikal ve siyasal yelpazenin oldukça sağında yer alan 
bir sendikadır, tşler tamam; Hükümetin anladığı iş barışı anlayışına da uygun bir toplu sözleş
me imzalanmış... Olay, toplusözleşmede verdiği zamları, dolaylı şekilde geri alma politikası
dır. tşçiye zam mı verdiniz, sosyal hak mı verdiniz; o işçiyi işten atarsınız, yerine yeni işçi alırsı
nız, asgari ücretle çalıştırırsınız! Kâğıt üzerinde imzaladığınız toplu sözleşme fevkaladedir, övü
nürsünüz; ama işçileri işten atıp, yerine düz işçi alarak niteliksiz işçi alarak -ki, burası metalür
ji sektörüdür, nitelikli işçi çalışması lazım- yeni bir ücret politikasıyla, dilinizden düşürmediği
niz çalışına barışını, çelişkilerle, patlamalarla ve tehlikelerle karşı karşıya getirirsiniz!.. 

Değerli arkadaşlarım, bu politikanın, Türk Hava Yollarına sirayet edeceğinden korkarım. 
Bu politikanın, yeni imzalanan toplu iş sözleşmelerinden sonra yeni işyerlerine sıçrayacağın
dan korkarım. Yeni bir işveren ve işveren hükümeti işbaşında olduğu için, yeni bir hükümet 
politikası haline gelmesi tehlikesiyle karşı karşıyayız. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca çalışma barışı içinde bu işveren, 141 ve 142 nci maddeleri 
Meclisin kaldırmasına rağmen, öteden beri sabıkalı bir işverendir; sınıf tahakkümü yaratmak 
için, sermaye sınıfının tahakkümünü yaratmak için çalışan bir işverendir. Bunlar iddialı sözler, 
örnek vereyim : Bu işveren, 12 Martta "Ayşe" adlı yüksek fırını delindiği vakit, o fırını kurta
rabilmek için, üretimini sağlayabilmek için, ikinci ve üçüncü derece yanık ile iş kazasına maruz 
kalıp hasta olan, hastanelerde yatan işçilerini iki ay sonra, 1971 yılında Sıkıyönetim Komutanı 
Faik Türün'e "Fabrikayı bunlar deldi" diye gönderen işverendir, böyle bir sabıkalı işverendir. 
Daha geride, 1965 seçimlerinde, tek suçları İşçi Partisine oy vermek olan insanlan işten atan 
bir işverendir. 12 Eylülde, ülkede, kasırga estiği bir dönemde, 12 Eylül rejiminin yapamadığını, 
şimdi bu işveren yapmakta lir ve Hükümet ses çıkarmamaktadır. 

Arkadaşlar, rapor alnvktan başka suçu olmayan insanları, hasta olmaktan başka suçu 
olmayan insanları, işveren, r smen gerekçe açıklayarak, "hasta oldunuz, rapor aldınız, çok vizite-
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ye çıktınız" diye işten atmaktadır. Oysa, Yüce Meclisin malumudur; metalürji sanayii, çok ağır 
koşullarda işçilerin çalıştığı bir işkoludur; binlerce derece hararetin karşısında, ateşin karşısın
da, yüksek fırını delip, oradan cevher elde etmek için canını tehlikeye koyan işçilerin çalıştığı 
bir yerdir. Sıcakla soğuğun üstüste geldiği, insan vücudunu iş sağlığı bakımından çok kötü du
rumlarda bırakan bir işyeridir; o koşullarla dolu bir işyeridir. İşte, burada üretim patlaması 
yapan işçileri, üretim patlaması yaptığı için kendilerine şükran nişanı verdiği işçileri, bu işve
ren işten atmaktadır arkadaşlar. Bu, ekonomimize bir şey sağlamaz. 

Türkiye'de işsizlik sigortası yoktur. "Her işsize işsizlik sigortasını uygulayalım" demiyo
rum; ama 14 senelik bir işçiyi, geleceğini karartacak biçimde, çoluk çocuğunun ekmeğini orta
dan kaldıracak biçimde,nzkını kesecek biçimde "defol git" diye işten atmaya kimsenin hakkı 
yoktur. 

Bu işyerinin Devlet Bakanı Güneş Taner'e bağlı olduğu söylenmekte ve o planlamış onu. 
Bunlar söylenti tabiî, benim iddialarım değil. 

Dünya Bankası, "Buradaki işçileri 5 bin olarak dondurmazsanız, yatırım yapmıyorum, 
yardım yapmıyorum" diyormuş... Söylenildiğine göre, Ankara'da toplanılmış ve işçilerin işine 
son verilmesi kararı alınmış. Bugünkü gazetelerde, "Fabrikayı Japon şirketlerine satmak için 
bu işçiler işten atılıyor" deniyor. 

Güneş Taner şu anda burada yok, ama diğer sayın bakanlar burada... Hükümet, bu iddi
alara karşı kayıtsız kalamaz. Bundan sonra işçi çıkarılacak mı, çıkarılmayacak mı? Bundan 
önce işinden çıkarılan işçiler işlerine dönecek mi, dönmeyecek mi? Bu işten çıkarmanın sebebi 
nedir? Hükümet, bunlara açıklık getirmek zorundadır, Hükümetin var oluş nedeni budur. Eğer 
bu konuşmamdan sonra Hükümet adına bir yanıt verilmezse, Yüce Meclise açıklama yapıl
mazsa, işten çıkarma olayına, işverenin bu suçuna Hükümetin de ortak olduğunu söylemek, 
milletvekillerinin hakkı olacaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Anadol. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER m ÖNERGELER 

1. — İsviçre ve İngiltere ye giden Sağlık Bakanı Halil Şıvgm'm dönüsüne kadar, Sağlık Bakanlığı
na vekalet etmesi uygun görülen Devlet Bakam Cemil Çiçek aynı tarihte yurt dışmda olacağından, Sağlık 
Bakanlığına, Devlet Bakam Recep Ercüment Konukman'tn vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (J/1659) 

BAŞKAN — Gündemin "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" bölümünde Cumhurbaş
kanlığı tezkereleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağım. 

8 Mayıs 1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 3 Mayıs 1991 gün ve 39*06-51-91-193 sayılı yazınız. 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5-17 Mayıs 1991 tarihleri arasında İsviçre ve İngiltere'ye 
giden Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil 
Çiçek'in vekillik etmesi ilgi yazımızla uygun görülmüştü. 
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Ancak, Devlet Bakanı Cemil Çiçek 9 Mayıs 1991 tarihinde yurt dışında olacağından, Sağ
lık Bakanlığına Devlet Bakanı Ercüment Konukman'tn vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

t. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dönüsüne kadar, Devlet Ba
kanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakam Şükrü Yürür'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum-
hurbaskanltğt tezkeresi (3/1660) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 
8 Mayıs 1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 9-12 Mayıs 1991 tarihleri arasında Federal Almanya'ya gi
decek olan Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Sanayi ve Ti
caret Bakanı Şükrü Yürür'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun'görütmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

1. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Kore Cumhuriyetine gidecek olan Başbakan Yüdvrvm Akbulut'un dönüsüne kadar, Başbakan
lığa, Devlet Bakani'Mehmet Keçeciler'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1661) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 
9 Mayıs 1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12-17 Mayıs 1991 tarihleri arasında Kore Cumhuriyetine 
gidecek olan Başbakan Yıldırım Akbulut'un dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı Meh
met Keçeciler'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

1. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Kore Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüsüne kadar, Devlet 
Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1662) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12*17 mayıs 1991 tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti* ne 
gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Ulaştırma 
Bakanı Cengiz Tuncer'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu bilgilerinize sunarım. 

t. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Kore Cumhuriyetine gidecek olan Adalet Bakam Mahmul Oltan Sungurlu 'nun dönüsüne ka
dar, Adalet Bakanltğma, Devkt Bakant ismet Ozarslan'tn vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1663) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 12-17 Mayıs 1991 tarihleri arasında Kore Cumhuriyetine 
gidecek olan Adalet Bakanı M. Oltan Sungurlu'nun dönüşüne kadar, Adalet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı İsmet özarslan'ın vekillik etmesinin, başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

t. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Norveç'e gidecek o» .-.« İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun dönüşüne kadar, içişleri Bakanlt
ğma, Devlet Bakam Kemal Akkaya'nm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1664) 

BAŞKAN— Diğer tezkereyi okutuyorum : 
• > 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

9 uncu Avrupa Mahallî İdarelerden Sorumlu Bakanlar Konferansına katılmak üzere, 13-17 
Mayıs 1991 tarihleri arasında Norveç'e gidecek olan İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun dö
nüşüne kadar, İçişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nm vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

î. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve iran'a gidecek olan Devlet 
Bakam Işuı Çelebi'nin dönüsüne kadar, Devlet Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakam Adnan Kahve-
ci'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanltğı tezkeresi (3/1665) 

BAŞKAN — Diğer tezkertyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 14-23 Mayıs 1991 tarihleri arasında Birleşik Arap Emir
likleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve İran'a gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

t. Kaya Erdem 
Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, 

8. — İzmir Milletvekili Neccar Turkcan'uı (6/1192) ve (6/1213) esas numaralı sözlü sorularını 
geri aldığına ilişkin önergeleri (4/301; 4/302) 

BAŞKAN — tki sözlü sorunun geri alınmağına dair önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin, "Sözlü Sorular" kısmının 685 inci sırasında yer alan 6/1192 esas numaralı 
sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Neccar Türkcan 
İzmir 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 707 nci sırasında yer alan 6/1213 esas numaralı söz
lü soru önergeme yazılı c.vap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Neccar Türkcan 
İzmir 

BAŞKAN — Soru önergeleri geri verilmiştir. 
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

_ BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonundaki açık üyeliğe, Anavatan Partisi Grubunca, 
İçel Milletvekili Sayın Rüştü Kâzım Yücelen aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN— Günden in, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
öngörüşmeler" kısmına g«. jıyoruz. 

A) ÖNGÖRÜŞME1.ER 

1. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl ve 19 arkadaşının, ülkemiz sporuyla ilgili sorumsuz 
davranışları tespit etmek ve ba tür davranışlara son vermek amacıyla Meclis araştırması açümasma iliş
kin önergesi (10/101) 
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BAŞKAN — 1 inci sıradaki, İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 19 arkadaşının, ül
kemiz sporu ile 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 önergesinin öngörüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizin ileri ve demokratik ülkeler seviyesine gelmesinde, dünya insanlarının barış içinde 
yaşamalarında, birbirlerine saygı ve sevgilerinin devamında en genel yaklaşım spordur; çünkü, 
spor barıştır, insan sevgisidir. 

Yurdumnuzda sporun gf üşmesi güçlenmesi, alınacak kalıcı ve ciddi tedbirlerle ancak müm
kün olacaktır. 

Oysa biz neler yapıyoruz?.. 
Bazı olaylar vardır ki, tüm ülke insanları bu olaylar etrafında kenetlenir, ülke insanlarının 

kalbi tek olarak atar, bu da millî maçlardır. 
Geçtiğimiz aylarda yurdumuz için son derece önemli olan Rusya-Türkiye millî maçı yapıl

dı. Bu maça sayın bakan özel bir uçakla tek başına gitti. 

Demokrasiyi kurum ve kuralları ile yerleştirmeye çalışan yurdumuzda, Sayın Bakanın, özel 
bir uçakla maç saatinden bir saat önce, devletimizin milyonlarına mal olan bir yolculuğa, tek 
başına çıkması doğru mudur? 

Sayın bakan millî maça neden iki gün önce milliler ve basın mensupları ile gidip takımı
mıza moral kazandırmadı? 

Yukarıda, çağ atlayan sporumuzun içler acısı hali... 
Federasyonlar Fonu tarafından Türk sporuna aktarılan para, toplam 6 milyar 278 milyon 

liradır. Bu miktarın 2 milyar 120 milyon liralık kısmı ise sadece temsil, ağırlama ve tören gider
leridir. 

Ağırlama giderleri: Atletizm : 32 700 425; Atıcılık : 1 680 000; Basketbol: 17 433 136; 
Binicilik : 4 092 000; Bisiklet : 4 378 000; Boks : 2 599 300; Güreş : 1 268 132; Futbol : 
36 000 000; Halter : 8 07? 000; Hentbol : 11 555 890; Kürek : 3 258 000; Judo : 33 376 100; 
Okçuluk: 30 189 000; Tekvando: 530 472 000; Voleybol: 64 425 550; Yüzme : 1474 000 liradır. 

Kısaca 1989 yılında Federasyonlar Fonundan Türk sporuna aktarılan 6 milyar 290 milyon 
liralık harcamanın 2 milyar 120 milyon liralık bölümü tören, ağırlama ve karşılama, uğurlama 
gideri olarak harcanmıştır. 

Bu ağırlama giderlerinin ülkemizde amatör sporun gelişmesi ve güçlenmesi için harcan
ması gerekirken, keyfî olarak harcandığı, ahbap-çavuş ilişkisi ile "Sporu bırak gösterişe bak" 
zihniyetinin ne denli geçerli olduğu ortadadır. 

Genel hatları ile ortaya çıkan "Sporu bırak gösterişe bak" anlayışını bir an önce Yüce 
Meclisin el koyması zorunlu hale gelmiştir. 

Bu nedenle, ülke sporundaki sorumsuz davranışlara son verilmesi hakkında Anayasamı
zın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz 
ederiz. 

Mustâfa Sarıgül 
(istanbul) ve arkadaşları 
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BAŞKAN — İçtüzüğü nüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda sırasıy
la Hükümete, siyasî parti gi uplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göstereceği 
bir diğer imza sahibine söz verilecektir. 

İlk konuşmayı yapmak üzere, Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın İsmet özarslan'a söz 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan 

DEVLET BAKANI tSMET ÖZARSLAN (Amasya) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; hepinizi en derin sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül ve arkadaşlarının, Meclis araştırması açılması 
istemiyle ilgili görüşlerimi açıklamadan önce, değerli arkadaşlarıma bu vesileyle sporla ilgili 
görüşlerimizi bir kere daha Yüce Mecliste arz etmek imkânı verdiklerinden dolayı huzurunuz
da teşekkür etmek istiyorum. 

Biraz önce okunan Meclis araştırması önergesinde açıklandığı gibi, arkadaşlarımın birin
ci sorusu, 15 Kasım 1989 tarihinde Sovyetler Birliğinin Simferopo! şehrinde Sovyetler Birliği 
- Türkiye arasında oynanan dünya kupası grup eleme futbol müsabakasına özel bir uçakla gi
dişimizle ilgiliydi. 

Hepinizin malumları olduğu gibi, ülkemiz için o günlerde bu maç fevkalade büyük bir 
önem arz etmekteydi. Çünkü ülkemiz, yaklaşık 35 yıldan beri, ilk defa olarak, Dünya Kupası 
karşılaşmalarına katılma imkânına en yakın olduğu bir dönemi yaşıyordu. Millî Takımımız, 
bu müsabakada puan alması halinde, İtalya'da oynanacak Dünya Kupası müsabakalarına ka
tılma imkânına sahip olacaktı. Millî Takımımızın geldiği bu nokta ve elde ettiği bu derece, bü
tün vatandaşlarımızı etkilemiş, millî heyecan doruk noktasına ulaşmıştı. 

Zihinlerinizi biraz yoklayacak olursanız, o günlerde Hükümetimizin ve ülkemizin çok yo
ğun bir faaliyet dönemini yaşadığını hatırlayacaksınız. Hükümetimiz, bu kadar yoğun bir faa
liyet içerisinde olmasına rağmen, Millî Takımımızın ulaştığı seviye ve ülkemiz halkının duydu
ğu millî heyecanın bir ifadesi olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Turgut özal'ın talimatları üze
rine tahsis edilen uçak ile, ancak maça yetişebilecek şekilde Sovyetler Birliğine gittim ve maçın 
bitimini müteakip hemen yurda döndüm. Spordan sorumlu bir bakan olarak o.maçta bulun
makta çok büyük fayda mütalaa ediyorduk. 

Bir diğer düşüncemiz de, Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat üzerine, maç sonun
da futbolcularımızı da aynı ıçakla geri getirmekti; ama, futbolcularımız maçtan iki gün sonra 
gelebileceklerini beyan ettikıeri için, onları getirme imkânımız olmadı. Bu konuyu Sayın Sarı
gül ile birkaç defa görüştü ve durumun böyle olduğunu şifahî olarak ifade ettim ama, bir 
kere de huzurlarınızda bu şekilde, ifade etmek istiyorum. 

Yine önergede, Federasyonlar Fonu tarafından Türk sporuna aktarılan paralardan 2 mil
yar 120 milyon liralık kısmın sadece, temsil, ağırlama ve tören giderleri olduğu iddia edilmektedir. 

1989 malî yılında Federasyonlar Fonundan Türk sporuna aktarılan para miktarı 6 milyar 
789 milyon lira değil, 7 799 390 332 liradır. Bu miktar, 25 federasyonumuzun genel bütçe im
kânlarıyla karşılanamayan ihtiyaçlarını gidermek için kullanılan paradır. 1989 yılı içerisinde 
Federasyonlar Fonu bütçesinden, temsil, ağırlama ve tören giderleri için harcanan para, sadece 
10 864 433 Türk Lirasıdır; yani Sayın Sarıgül'ün önergesinde belirtildiği gibi değildir. 
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Yine önergedeki, federasyonlar itibariyle dağılımı gösterilen temsil, ağırlama ve tören gi
derleri de gerçeğe uymamaktadır. Bunun tamamen, yanlış bilgilendirilmeden ileri geldiğini zan
nediyorum. Zira, bu miktarlar tamamen, başarıya yönelik ve yönetmelik gereği Federasyonlar 
Fonu 1989 yılı bütçesinin 800 harcama kaleminden yapılan ödül harcamalarıdır. Ödül harca
malarıyla, temsil, ağırlama ye tören giderleri tamamen farklı şeylerdir. 

ödül harcamaları ise, çıkarmış olduğumuz yönetmelik esaslarına göre ve tamamen yönet
meliğe uygun olarak verilmektedir. Bunların toplamı da 2 149 430 139 Türk Lirasıdır. 1989 
yılı içinde elde edilen madalya sayısı 555'tir. 1989 yılındaki ödül dağılımı da şöyledir : Atle
tizm Federasyonuna 32 700 425 Lira; Atıcılık Federasyonuna 1 milyon 680 bin lira; Basketbol 
Federasyonuna 17 430 136 Ura; Bisiklet Federasyonuna 4 milyon 378 bin lira; Güreş Federasyo
nuna 1 280 227 396 lira. 

Bu paralar tamamen ödüller için verilmiştir; Sayın Sarıgül'ün önergesinde iddia edildiği, 
gibi, temsil, ağırlama ve tören giderleri değildir. Yine aynı şekilde Halter Federasyonuna veri
len 15 milyon 773 bin lira; Hentbol Federasyonuna verilen 18 milyon lira ve Judo Federasyonu
na verilen 54 933 444 lirada tamamen ödüllere tahsis edilmiştir. 

Görüldüğü gibi, bunlar, ağırlama ve tören giderleri değil, tamamen yönetmeliğe uygun 
olarak, başarılı sporcularımıza ödenen ödüllerden ibarettir. 

Tutanaklara geçmesi bakımından bunların genel bir dökümünü de yapmak istiyorum. 
1989 malî yılında Federasyonlar Fonundan yapılan harcamalar şu şekildedir: Personel gi

derleri 576 milyon lira -ki bu, antrenörlere verilen ücretlerdir- yurt içi ve yurt dışı yollukları 
333 milyon lira, hizmet alımları 795 271 028 lira, malzeme alımları 3 359 869 463 lira, demir-« 
baş alımları 495 428 599 lira ve ödüller 2 149 430 139 lira olmak üzere, toplam 7 799 390 332 
Türk Lirasıdır. Biraz önce de ifade ettiğim gibi, önergede iddia edilen 2 milyar 129 milyon lira
lık miktarın tamamı tören, ağırlama ve karşılama giderlerinin değil, ödül yönetmeliğine göre 
verilmiştir. 

Yine önergede, "Bu ağırlama giderleri, ülkemizde amatör sporun* gelişmesi ve güçlenmesi 
için harcanması gerekirken, keyfî olarak harcanmakta; ahbap-çavuş ilişkisiyle, 'Sporu bırak 
gösterişe bak* zihniyetinin ne denli geçerli olduğu ortadadır" denilmektedir. 

Bu iddianın da hakikatle hiçbir alakası yoktur; fevkalade yakışıksız bir sözdür ve tama
men yanlıştır. 

Değerli milletvekilleri, şunu açık ve seçik olarak ifade etmek istiyorum ki, sporumuz, son 
yıllarda, sizlerin desteği ve Hükümetimizin, gerçekten ciddî ve kararlı yaklaşımları sayesinde 
çok büyük ilerleme kaydetmiştir. Bugün ülkemizin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına 
her yeri tam bir şantiye haline gelmiştir. Artık, bırakın illerimizi, ilçelerimizi, büyük şehirleri
mizi, köylerimize dahi spor tesisleri yapıyoruz ve bu hususta büyük bir talep de var. Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığımızla müşetereken yaptığımız protokole göre, "Her köye bir spor 
sahası projesi" de, çok iyi bir şekilde ilerlemektedir. Tabiî, bir taraftan yeni tesisler yaparken, 
bir taraftan da, mevcut tesislerimizi daha modern hale getirmenin gayreti ve azmi içindeyiz. 
Bugün tstanbulumuzdaki İ ; büyük stadyum, artık, Avrupa stadyumları ayarındadır. Bundan 
on gün önce ülkemize geler UEFA Başkanı, tnönü Stadını gördüğünde hayretini saklayamadı 
ve bana "Gerçekten, Türki; e'de böyle güzel stadyumun olduğunu ben dahi bilmiyordum" dedi. 
' ZİYA ERCAN (Konya) — İşıklandırma... 
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DEVLET BAKANI b MET ÖZARSLAN (Devamla) — Işıklandırılmış stadyumlarımız 
vardır ve ışıklandırma işlerine de devam edeceğiz. Artık, bir taraftan, olmayan yerlere tesisler 
yaparken, bir taraftan da mevcut tesislerimizi daha modern hale getirmenin gayreti içindeyiz. 

özellikle 1990 yılı, sporumuzda, her bakımdan bir rekor yılı olmuştur; başarıda büyük 
bir ilerleme kaydedilmiştir. Sadece 1990 yılı içinde sporcularımız 877 madalya almışlardır. 
1989-1990 yıllarında, sporcularımızın, dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda, Balkan şampi
yonalarında ve turnuvalarda almış oldukları toplam madalya sayısı 1 447'dir. Bunun 449 tane
si altın, 452 tanesi gümüş, S46 tanesi de bronz madalyadır. Buna karşılık Hükümetimiz, ma
dalya kazananlara ödül verilmesi meselesi üzerinde çok ciddî olarak durmaktadır ki, verilen 
bu ödüller sayesinde, sporumuzun her dalında, her gün yeni başarılar elde ettiğimizi, hep be
raber, gururla ve iftiharla iliyoruz. Madalya kazanan sporcularımıza, Spor Teşvik Fonundan 
ve Federasyonlar Fonundan toplam 15 milyar liralık konut, altın, araba ve nakit para yardımı 
yapılarak, kendileri her bakımdan motive edilmişlerdir. 

Bir taraftan hızlı bir şekilde tesis yapımına devam ederken, diğer taraftan da, sporcuyu, 
antrenörü ve kulüpleri her bakımdan teşvikte yarar görüyoruz, 1990 yılı içinde kulüplerimize, 
ilk defa, modern araç ve gerek alabilmeleri amacıyla, Spor Teşvik Fonundan, yönetmeliğe uy
gun bir şekilde, gerekli imkânlar sağlanmıştır. 

Amatör spor olmadan, profesyonel sporun olamayacağını her vesileyle ifade ediyoruz. Bu
gün 5 bine yakın amatör kulübümüz vardır. Bu amatör kulüplerimize, 10 bini geçen sene ve 
10 bini de bu sene olmak üzere, 20 bin adet eşofman dağıtmış bulunmaktayız. Bunun yanında, 
diğer modern araç ve gereçleri de amatör sporcularımızın hizmetine sunuyoruz. Düşüncemiz, 
köyler dahil olmak üzere her yerde tüm amatör sporcularımızın, oynayabilecekleri, oyundan 
sonra da duş alabilecekleri ve soyunma odalarının bulunduğu sahalara en kısa zamanda ka-

. vuşturulmasıdır. Bir zamanlar ancak'televizyonda izlediğimiz, bugün iftiharla gördüğümüz, 
çim sahaların sayısı şu anda 175'tir. 1991 yılı içinde yapılacak 100 çim saha ile birlikte -yıl sonu 
itibariyle- birinci, ikinci ve üçüncü lig takımları ile büyük şehirlerimizin ve büyük ilçelerimizin 
tümü çim sahaya kavuşmu olacaktır. 

Ülkemiz, çamur tarlalardan çim sahalara, yemyeşil sahalara; karanlık sahalardan, pırıl pırıl 
sahalara, her geçen gün hıdı adımlarla ilerlemektedir, tşte bu nedenledir ki, sadece son bir 
ay içinde, "Ata sporumuz" diye iftiharla her yerde bahsettiğimiz güreşimizde, ilk defa, -24 se
nedir özlemini çektiğimiz- 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya alarak, takım halinde üçüncü 
olmuşuzdur. Bu, 24 sene sonra alman neticedir; ama, hiçbir şekilde tesadüf değildir. Bunun 
peşinden dünya liselerarası müsabakalarda, bir lisemizin dünya şampiyonu olması; karete da
lında bir sprocumuzun dünya şampiyonluğunu ve bir hafta önce de Avrupa şampiyonluğunu 
elde etmesi; yine bir hafta önce, halterde, bir genç haltercimizin gençler kategorisinde ilk defa 
dünya şampiyonu olması; ata sporumuz sayılan, okçulukta Balkanlar'da takımımızın 6 altın 
madalya alarak şampiyon olması yeni yeni başarılarımızdır; bunları televizyonlardan izlemek
tesiniz. 

Değerli milletvekilleri, spor, gerçekten, hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Her gittiği
miz yerde spor tesislerinin yapılmasını bizden talep ediyorlar. Tabiî bu arada, sporu, hiçbir şe
kilde günlük olaylarla bağlı kılıp, ileriye dönük hizmetlerden alıkoymamak lazımdır. Biz bir 
taraftan günlük çalışmalarımızı yaparken, bir taraftan da, sporumuzu bilimsel baza oturtmanın 
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çalışmalarım yapıyoruz. İş. î bu itibarla, 4 üniversitemizde spor yüksekokulunun açılmasını 
kararlaştırmış bulunuyoruz. Hacettepe Üniversitesinde Sp̂ or Bilimi ve Teknolojisi Yüksekoku
lu kurulmuştur; 100 öğrencisi vardır. Gene ilk defa, ülkemizde, bir doping kontrol merkezi ku
rulmuştur. Kurmuş olduğumuz doping kontrol merkezi, bugün dünyada 22 ülkede bulunan 
doping kontrol merkezleri ayarındadır. Tamamen modern araç ve gereçlere sahiptir. 

Görüldüğü gibi, sporumuz, her geçen gün büyük bir ilerleme göstermektedir. 

Sayın Sangül'ün önergesinde belirttiği gibi* bu gelişmeleri, asla bir şov olarak da nitelen
dirmiyoruz. Sporcularımızı daima, her vesileyle ödüllendiriyoruz, motive ediyoruz; onları ça
lıştıran antrenörlerimizi teşvik ediyoruz; kulüplerimize her türlü yardımı ve desteği vermenin 
gayreti içindeyiz. Bir taraftan da, sporu daha bilimsel bir şekilde yapmak, daha sağlam temel
lere oturtmak için her türlü tedbiri alıyoruz. 

Kulüplerimiz için hazırladığımız özel yasa taslağı son safhaya gelmiştir; yakında huzurla
rınıza getirmeyi düşünüyoruz. Kulüplerimizin daha iyi idare edilmesi, daha profesyonelce yö
netilmeleri ve daha iyi bir gelire kavuşturulmaları, zannediyorum hepinizin ortak derdidir. Bu
nun için, kulüplerle ilgili özel yasayı, sizlerin oylarıyla, Türk sporunun hizmetine sunmayı dü
şünüyoruz. 

Hedefimiz, 2000'Ii yıllarda olimpiyatlara talip olmaktır. Hep, bunun hazırlığı ve gayreti 
içindeyiz ve kesinlikle söylüyoruz bu hızla, bu çalışmayla devam ettiğimiz müddetçe, Türkiye'
de, 2000'li yıllarda, bir olimpiyatı, inşallah, hep beraber düzenleyeceğiz. 

Türkiye'nin gücü vardır. Türkiye, eskisi gibi, peşinen yenilmeyi düşünmüyor; artık yaban
cı takımlar Türk takımlarından korkmaya başlamış, Türk takımları, korkulan düşünülmeye 
değer takımlar haline gelmişlerdir. Her daldaki takımlarımız, artık Avrupa'da, dünyada Türk 
sporunun da var olduğunu ispat etmişlerdir, önümüzdeki Akdeniz Oyunlarında da, inşallah, 
bu basanlardan dolayı ülkece mutluluğa kavuşacağımıza inanıyorum. Birçok dalda başarılar 
elde edeceğimiz konusunda sonsuz umudumuz vardır. Hedefimiz, 1992 yılındaki Barselona Olim
piyatlarıdır; tüm takımlarımızı ve millî takımlarımızı en iyi şekilde yetiştirmenin gayreti içindeyiz. 

Bir zamanlar gayri sıhhî yerlerde kamp yapan millî takımlarımız, artık, modern kampla
ra, eğitim merkezlerine kavuşmuşlardır. Birçok spor dalında özel ihtisas salonları açmış bu
lunmaktayız. Ankara 19 Mayıs spor tesislerinde açmış olduğumuz tekvando, jimnastik, boks 
ihtisas salonlarında sporcularımız hem antreman yapabiliyorlar, hem de aynı yerde ikamet edi
yorlar. Gerçekten çok ciddi, bilinçli ve planlı bir çalışmanın içindeyiz. 

1991 yılını eğitim yılı oUrak ilan ettik. Bütün bu çalışmalara paralel olarak, 1991 yılında, 
sporda eğitime çok büyük f nem veriyoruz. Modern eğilim imkânlarını, son teknolojiye uygun 
olarak kulüplerimize yerleş .irmeye çalışıyoruz. Devlet olarak da, onları modern araç ve gereç
lerle donatmak için destekliyoruz. 

Eğitim merkezleri kurmuş bulunmaklayız. Bu eğitim merkezlerinde çoğaltmış olduğumuz 
video kasetlerini kulüplere göndermek sureliyle, kulüplerimizin tek tip eğitim görmelerini sağ
layacağız. önemli olan, kulüplerimizin çok iyi eğitilmeleridir; çünkü, millî takımlarımızın kay
nağı da kulüpler imizdir. Klüplerimiz ne kadar güçlü olurlarsa, ne kadar iyi eğitim sağlanırsa, 
millî takımlarımızın da daha güçlü olacağına inancımız sonsuzdur. 

— 381 — 



T.&MJVL B : 116 14 . 5 . 1991 0 : 1 

1991 yılı içinde önemli yatırımlara başladık : Her ile bir yüzme havuzu projesini gerçek
leştirdik. Bugün Türkiye'de 14'ü açık olmak üzere 18 tane yüzme havuzu vardır. Bu, Türkiye 
gibi bir ülke için fevkalade az bir sayıdır. Bu sene ilk defa, 27 tane yüzme havuzunu programa 
koymuş bulunmaktayız, önümüzdeki planlama döneminde, tüm illerimizin en az bir yüzme 
havuzuna kavuşmaları için her türlü gayreti göstereceğiz. 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, ilk defa, 1990 senesinde 100 tane kapalı spor salonunun 
temelini attık. Bunları eski i gibi on - önbeş senede değil, altı - sekiz ay gibi kısa bir sürede 
Türk sporunun hizmetine sunuyoruz. 1991 yılı içinde, bunlara SO tane daha ilave edeceğiz. Bunlar 
son derece modern, Avrupa ayarında salonlardır. 

Maalesef; üzülerek, burada bir kere daha vurgulamak istiyorum : Sayın Sarıgül arkadaşı
mız, gerçekten sporu seven, her zaman sporla haşır neşir olmuş bir arkadaşımızdır, İstanbul 
Milletvekilidir; bu Mecliste bir kere daha dile getirdi; ben tüm konuşmalarımda, her vesileyle 
dile getiriyorum; İstanbul'da 26 Marttan önce yapılan 9 tane kapalı spor salonu, hâlâ kapalı 
bulunmaktadır. Sayın milletvekilimiz, doğru olmayan bilgilerden ziyade o konuyu inceleyerek 
buraya getirseydi, zannediyorum ki Türk sporuna hep beraber gerçekten çok daha büyük kat
kıda bulunmuş olacaktık. Bunu kendilerinden bekliyoruz ve tüm SHP'li milletvekillerine, bu
radan bir kere daha ifade ediyoruz : Bu kapalı spor salonlarının, İstanbul'daki gençlerin hiz
metine bir an önce sunulmasında fayda vardır. Biz, belediye başkanından hassaten rica ettik, 
işletmesini arzu ediyoruz; işletmediği takdirde bize devretmelerini arz ediyoruz. Her türlü uz
laşmaya hazırız. Yeter ki, salonlar Türk gencinin hizmetine sunulsun. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sizde İstanbul milletvekili yok mu, ona söylesenize! 
DEVLET BAKANI İS vlET ÖZARSLAN (Devamla) — Biz halledemedik, ben dahi hal

ledemedim; ama Sayın Geır:I Başkan, sizden özellikle rica ediyorum, inşallah bir vesile oldu
ğunda, bu mesele halledilrıiş olarak karşınıza gelirsek,* en çök ben mutlu olacağım. 

Şunu bir kere daha vu gulamak isliyorum : Türk sporu iyi yoldadır. Bugün Gençlik Haf
tasını başlatıyoruz. Biz gençlerimizi gerçekten seviyoruz, gençlerimize güveniyoruz ve inanıyo
ruz; onların kahve köşelerinden kurtulması için de, her türlü spor imkânlarını sağlamak istiyo
ruz. Bu hızla devam ettiğimiz müddetçe, inanıyorum ki, köyler dahil olmak üzere, birçok ilçe
miz, kasabalı gençlerimiz, sporda yakından ilgilenme imkânı bulacaklar ve "Sağlam kafa sağ
lam vücutta bulunur" özdeyişi de bu şekilde gerçekleşmiş olacaktır. 

Ben, bu duygular içinde hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Spordan sorumlu Devlet Bakanı Sayın özarslan'a teşekkür ederim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu. 
Buyurun Sayın Müftüoğlu. 

DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Sayın Mustafa Sarıgül ve arkadaşlarınca verilen, ülke sporundaki olumsuz davra
nışları konu alan Meclis aı ştırması önergesi üzerinde, Doğru Yol Partisinin görüşlerini arz 
etmek üzere huzurlarınızda /im. Sözlerime başlamadan önce, grubum ve şahsım adına hepini
zi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekiller . Meclis araşiırması önergesinde genel iddialar var. Bunlardan bi
rincisi, Sayın Bakanın bir m:H.î maç öncesi özel uçakla Rusya'ya gitmesi iddiası. Bunun yanında, 
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Federasyonlar Fonundan Türk sporuna o yıl için ayrılan, ancak biraz önce Sayın Bakanca ra
kamı düzeltilen 7 milyar 799 milyon liradan, iddiaya göre, 2 milyar 120 milyon liranın, temsil, 
ağırlama ve tören giderlerine ayrılması iddiası var İd, Sayın Bakan biraz önce bu rakamın da 
10 milyon lira olduğunu söylediler. 

Bizim itirazımız, ülkemizde yapılan birçok harcamanın, fondan yapılması ve bu fonların 
denetiminin yapılmamasıdır. Bir harcama ne kadar büyük ve denetimsizse, p kadar dikkati çe
kecek ve bu konularda yapılan tartışmalar da sona ermeyecektir. 

Bugün, hepinizin malumu yüzaltmış civarında fon vardır ve bu fonların toplamı, devlet 
bütçesinin yüzde 15'i kadardır ve ne yazık ki, bu fonların denetimi yapılamamaktadır. Bizce 
esas sorun buradadır, önemli olan, tüm kurumlarda oluşturulan fonlar ve bunlardan yapılan 
denetimsiz harcamalardır. 

Değerli milletvekilleri, aslında iktidara düşen görev basittir : Ya bu fön uygulaması kaldı
rılacaktır veya fonların tamamının denetimi sağlanacaktır. Bunalardan biri veya diğeri yapıldı
ğı takdirde, sorun da kendiliğinden çözülecektir. 

Spor dünyamızda da denetimsiz fonların yeri olmamalıdır. Zaten bütçemizden ne ayırabi
liyoruz ki, ayrılan miktarların da denetimsiz harcanmasına göz yumuyoruz?.. Hem denetimsiz 
harcamalardan, hem de gereksiz lüks harcamalardan kaçınmak gerekir. Ülke zengin olur, halk 
zengin olur, sorunlar halledilmiş olur, bir sayın bakan özel uçakla maça gider ve biz buna sevi
niriz. Ancak, fakir ülkenin, yoksul halkın savurgan bakanı olmamak gerekir diye düşünüyorum. 

Sayın milletvekilleri, konumuz spor olunca, son günlerin en güncel konularına kısaca de
ğinmek istiyorum. 

Türkiye Birinci Liginin sona ermek üzere olduğu şu günler öncesinde, her hafta çok kritik 
maçlar oynandı. Her maçtan sonra da hakemlere sözle büyük saldırılar yapıldı. Birkaç örnek 
vermek istiyorum : 

. i • . 

25 Şubat 1991'de Ankaragücü - Fenerbahçe 3-3 berabere kalıyor. Sabah Gazetesinde, Eyüp 
Karadayı, "Üç penaltı ve katil hakem" şeklinde yazı yazıyor. 

Hıncal Uluç, "Galatasaray soruyor : Hakemlerimiz resmen Galatasaray'a karşı bir cephe 
oluşturmuşlar. Sarıyer maçında Galatasaray'ın iki net penaltısı verilmedi. Sarıyer lehine veri
len penaltı uydurma" diyor. Galatasaray Yönetim Kurulu bildiri yayınlıyor. 

Bir hafta Beşiktaş - Gençlerbirliği'ne 2-0 yeniliyor; yöneticiler tüm kabahati hakemleri
mizde buluyor. 

Galatasaray - Trabzon maçından sonra, bu defa Trabzonspor yetkilileri, federasyona ve 
Hakem Sadık Deda'ya verip veriştiriyorlar. 

Fenerbahçe Başkanı Metin Aşık da, Sayın Bakan hatırlayacaklardır, bizzat kendilerine, 
15.3.1991'de şöyle diyor : "Sayın Bakanım, şu bastığınız çimler üstünde, üç gün önce Fener
bahçe'yi katlettiler." Ve Agık, son iki yılın başarısızlığını hakemlerin üzerine atıveriyor. 

Bu arada, Futbol Hakemleri Derneği de bir bildiri yayınlayarak, hakemlik müessesesine 
ve mensuplarına karşı yapılan iddia ve eleştirilere karşı olduklarını vurguluyor. 
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Görülüyor ki, yöneticiler, hem hakemleri, hem de birbirlerini eleştirmektedirler. Ancak, 
bu eleştirilerin bazen dozu da kaçmaktadır, hakemlik müessesesi de bundan büyük yara al
maktadır. 

öte yandan, Merkez Hakem Komitesinin sessiz kalmasına da bir anlam verilememekte
dir. Merkez Hakem Komitesi hakem tayin eden, yetiştiren, denetleyen bir kuruluştur. Futbol 
Federasyonu Başkanı, bu kuruluşun başıdır; ancak, ne kurum ve ne de Federasyon Başkanı, 
hakemleri koruyan, kollayan bir duruma girmemektedir. Oysa, hakemlerden sorumlu olan, bizzat 
kendisidir. Her zaman hakemlere hakaret edilmekte, milyonların gözü önünde bu konuda tek 
cümle ile itiraz edilmemektedir. Hatırlayacaksınız, Federasyon Kupasının kura çekimi televiz
yondan naklen yayınlanmıştı; orada, Galatasaray Başkanı Sayın Alp Yalman, hakemleri itham 
etmiş, Federasyon Başkanı da en ufak bir itirazda bulunmamıştı. 

Değerli milletvekilleri, buradan şuraya gelmek iniyorum : Bilgisayarlı hakemlik sistemine 
geçilmelidir. Başka çare de yoktur. Maçlar anında banda alınacak, gerekirse enstantane geri 
alınacak ve doğru karar verilecektir. Geri alınma, zaman kaybı, seyirci şikâyeti vesaire gibi mah
zurları var; ancak, bu konuda geniş inceleme ve araştırmalar da vardır. Çağımız, gerçekten 
her gün ileri gitmektedir ve bu bilgisayarlı hakemlik müessesesi bir gün mutlaka gerçekleşecek
tir. Bu nedenle ilgili bakanlığın, Futbol Federasyonunun ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlü
ğünün bu konuya eğilmesini diliyoruz; bu konuya gereken önem verilmelidir diyoruz. Bilgisa
yarlı hakemlik uygulaması bir gün mutlaka tahakkuk edecektir; bunda öncülüğü biz yapalım 
diyoruz, önerilerimizi UEFA ve FİFA'ya resmen yapalım. Girişimleri, Bakanlık, Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü veya en uygunu olan Türk Futbol Federasyonu yapmalıdır. Bu konu
daki girişimleri birileri yapsın ve önümüzdeki Avrupa Futbol Şampiyonasında bu uygulama
nın yapılması teklif edilsin. Bu şekilde her maçtan sonra hakem hataları tartışması yapılması 
önlenir, gereksiz yere şahıslar, kurumlar yıpratılmaz. 

Değerli milletvekilleri, futbol, toplumumuzda en çok taraftarı olan ve tutulan bir spor 
dalıdır. Bu nedenle, bu konudaki görüşlerimizi arz etmeye devam edeceğim : 

Millî Takımımız, 1992 Avrupa Şampiyonası elemelerinde halen gol atamaz durumda ve 
7 nci grupta sonuncu durumdadır. 1980 elemelerinde 2 nciliğimiz var. 1984'de 4 üncüyüz. 1988 
elemelerinde ise yine grup sonuncusuyuz. 1992 elemelerinde de grup sonunculuğu şimdiden 
kesinleşmiş durumdadır. Futbol takımlarımızın Avrupa şampiyonası, UEFA ve kupa galipleri 
kupalarında aldıkları sonuçlar ortadadır. Sadece Galatasaray'ın bir çıkışı vardır; onun dışın
da, her sene hüsrandır. Onun için fazla övünülecek bir durum yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, bir ülke örnek alınmalıdır diyorum. Biraz önce Sayın Bakan çok 
olumlu ve iyimser tablolar çizdiler; ama futbol açısından bakarsak, tablonun hiç de öyle iyi 
olmadığını görürüz. Bakınız, Yugoslavya'da 350 bini aşkın lisanslı futbolcu vardır, 4 732 fut
bol kulübü vardır bizde ise 230 tane profesyonel futbol klubü vardır ve Yugoslavya'da 4 500 
çim saha vardır. Bu konuyla ilgili yazılı soruma Sayın Bakanın verdikleri cevabı size arz ediyorum : 

"Birinci ve İkinci Türkiye Futbol Ligi müsabakalarının yeşil sahalarda oynatılması konu
sunda Bakanlığım büyük bir gayret göstermektedir. 71 il merkezi stadyumlarının 53 adedinde 
çim futbol sahası mevcut olup, çim futbol sahası olmayan 18 ilimizde ise çimleme çalışmaları
na belirli bir program ve malî imkânlar dahilinde başlanılmıştır. 

Halen birinci ligde bulunan takımların tamamının, ikinci ligde bulunan takımların ise, 
30 adedinin çim futbol sahaları bulunmaktadır. 11 merkezleri bazında yapılacak çalışmalara 
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paralel olarak ikinci ligde çim futbol sahası olmayan 21 adet takımın sahalarının çimlendiril-
mesi planlanmıştır." 

Sonuç olarak, şu anda 166 tane çim futbol sahamız vardır. Yugoslavya'da ise 4 300 adet 
çim futbol sahası vardır. Bu örnek fevkalade çarpıcıdır. Onun için, övünmek pek iyi değildir. 

Yugoslavya'da her futbol kulübü 8 ayrı yaş grubunda 8'er futbol takımı kurmak zorunda
dır ve bu örnekler çoğaltılabilir veya Almanya, Fransa, İtalya, ingiltere gibi futbolda ileri git
miş ülkelerden örnekler alınabilir ve hemen uygulamaya konulabilir. Tabiî, bu tip uygulamalar 
bizde yapılmadığı gibi, biz nelerle uğraşıyoruz, bir de ona bakalım : 

Değerli arkadaşlarım, bugünlerde Futbol Federasyonu 1991/1992 futbol sezonunda uygu
lanacak esasları tespit edecektir. Bu esaslar nedir diye baktığımızda; Birinci, İkinci ve Üçüncü 
Türkiye liglerinin takım adetleri, gruplar, düşen ve çıkan takımlar, oynayacak yabancı futbol
cu adetleri vesair gibi esaslarla ilgilenmektedir. 

Futbol Federasyonu Başkam, başına geleceği bildiği için bildiğiniz gibi, yeni sezonda ligin 
16 takımla oynanacağım ifade etti. Federasyon Başkam Sayın Şenez Erzik ne diyor : "İspanya 
ve Almanya'da 16 takım yapma çalışmaları devam ediyor, öyle sanıyorum ki, bunu yakın za
manda çözecekler. Ligde ne kadar fazla takım olursa, başarı da az olacaktır. Bunlar deneyim
lerle mevcuttur. Federasyonumuz 16 takım üzerinde plan ve projesini yaptı, daha fazla takım 
almak yanlış olur." Tabiî, sonra da Sayın Cumhurbaşkanının, "Birinci lig 18 takım olmalıdır" 
diye beyanatı var. Bu beyanattan sonra Sayın Bakan ve sonra da Sayın Başbakan âdeta yanşa 
kalktılar ve birleştiler. Spordan sorumlu Devlet Bakam Sayın İsmet özarslan, "Lig önümüz
deki sezondan itibaren 18 takımla oynanacaktır" dedi; Sayın Başbakan ise, ligin 18 takımla 
oynanması konusunda görüşlerini açıklarken, "Takım sayısının artırılmasında yarar görüyo
rum; çünkü, futbol gösteri oyunudur, daha çok maç yapılması büyük yararlar sağlayacaktır" 
diyor. -v 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Demek ki, beyanat değil, dirçktif... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Başbakan Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Tur

gut özal tarafından yapılan önerinin olumlu ve yerinde olduğunu kaydederek, Federasyonun 
olayı incelemesi gerektiğini ifade etti. Basındaki demeçler ve gelişmeler bu şekildedir. 

Sayın milletvekilleri, öncelikle şunu belirtmek istiyorum : Biz, şu takım çıksın, bu takım 
düşsün gibi bir düşüncede değiliz. Biz, olayı ve uygulamayı ortaya koymak istiyoruz. Biraz ha
fızalarınızı zorlarsanız, 1988 yılında büyük iddialarla Meclisten geçirilen 3461 sayılı Türkiye 
Futbol Federasyonunun Kuruluşuna Dair Yasayı hatırlarsınız. Bu Yasa, "özerk futbol fede
rasyonu kurulacak" iddialarıyla çıkarıldı; ancak bir yıl uygulanmadı. Çünkü, genel kurulda 
en çok oyu alan, Sayın özal'in istediği kişi değildi. 

Daha sonra 2.3.1989 tarih ve 3S24 sayılı Kanun çıktı. Bu Kanun, seçimleri dört yıl sonraya 
attı ve federasyon başkanının, Başbakanca seçilmesi kuralını getirdi. İşte, Resmî Gazetede 18 
Mart 1989'da yayımlanan 3524 sayılı Yasa şöyle diyor : 

"a) Federasyon Başkanı,Başbakan tarafından seçilir. 
b) Başkanvekillerini, Yönetim Kurulu; Genel Sekreter ile Federasyon yan kurullarım Fe

derasyon Başkam seçer. 
c) Denetleme Kurulunun asıl ve yedek üyelerini, Genel Müdürün teklifi üzerine Başbakan seçer, 
d) Tahkim kurullarının asıl ve yedek üyelerim, Futbol Federasyonu Başkanının teklifi 

üzerine Başbakan seçer. 
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Seçilenlerin görev süresi dört yıldır." 
Ve bu şekilde, özerk futbol federasyonunun kurulmasına dair bütün iddialar bir kenara 

itildi, Sayın Başbakanın seçtiği bir futbol federasyonu yapısı ortaya çıktı ve bütün özerklik id
diaları sözde kaldı. 

işte aynı zihniyet bugün ortada. Federasyon Başkanı, yetkisi dahilinde "16 takım" diyor; 
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve ilgili Bakan, haklan olmadığı halde, müdahale ediyorlar. 

"Bu federasyonu siz kurdunuz; niye müdahale ediyorsunuz?'' diye sormak geliyor içimden. 
Değerli milletvekilleri, şunu özellikle söylemek istiyorum : Cumhurbaşkanı bir fikir orta

ya atıyor. Başbakan, bakanlar ve yöneticiler hemen emre amade. Şunu söylemek istiyorum : 
Cumhurbaşkanı fikrini söylüyor, söyler; her konuda da söylüyor zaten. Ancak, işgüzarlık yap
manın bir anlamı yok. O, söylesin dursun; hemen o fikre sahip çıkmanın anlamı yok. Sizin 
kendi fikriniz önemli, ona sahip çıkmalısınız. Biraz kulağınızı -halka tıkadığınız gibi- ona kar
şı da tıkayıverin, o da unutup gider, bu şekilde hiçbir şeye müdahale edemez olur. 

Onun için, Federasyon Başkanı programını yapmış, tespit etmiş, bu konuda kamuoyuna 
gerekli açıklamayı yapmış. Artık bu konuda müdahale etmeyin diyoruz. Kamuoyu da devamlı 
bu konuya takılı kalmasın. Düşen düşer, çıkan çıkar, statü ne ise, o uygulanır. Aksi olursa, 
verimli kadroların şevki kırılır, işler arapsaçına döner. 

Değerli milletvekilleri, değinmek istediğim bir diğer konu, yabana kaleci transferidir. Bu 
konudaki görüşlerimizi kısaca, arz etmek istiyorum. 

1990 -1991 Türkiye Profesyonel Birinci Liginde, toplam 16 takımdan 9'unda yabancı ka
leci oynamaktadır. Schumacher (Fenerbahçe), Juriçevic (Karşıyaka), Lugusiç (Konya), Darko 
(Adana), Kraft (Bakırköy), Nitu (Bursa), Müller (Sarıyer), Zalad (Ankaragücü) ve Petnmoviç 
(Trabzon) 'in başarılı olup olmadıkları konumuzun dışındadır. Ancak, Türkiye Profesyonel 
Birinci Liginde yer alan 16 takımdan 9'unun kalecileri yabancı ve geriye kalan 7 takımın kale
cileri -ikinci ve üçüncü lig takımlarının kalecilerini bir kenara bırakırsanız- millî takım için tek 
kaynaktır. Bu 7 kaleciyle yetinmek zorundasınız, başkaca seçeneğiniz yok. 

Düne kadar \aşar ve Okan, bugün Engin ve Hayrettin ile millî takım kalesini götürmek 
zorunda kalmak hayli düşündürücüdür. Engin ile Hayrettin'in sakat, cezalı veya formsuz ol- ' 
duğu durumlarda, millî takım kalesi kime emanet edilecektir? Bu sorunun bir an önce ele alın
ması gerçeği apaçık ortadadır. 

1990 yılının sonlarında oynanan üç millî maç, durumu ortaya koyuyor. İşte basında yer 
alan başlıklar ve sonuçlar : 

"Baskına uğradık : Macaristan 4, Türkiye 1" 
"Bozgun. Yine mi sen? irlanda S, Türkiye 0" 
"Ve Polonya'yı da mutlu ettik : Türkiye 0, Polonya 1" 
Ve bildiğiniz gibi, 1991 yılında : Polonya 3, Türkiye 0; Türkiye 0, ingiltere 1. 
1992 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde yer aldığımız yedinci grupta, yediğimiz gol

lerle, en fazla gol yiyen iki ülkeden biriyiz. Amacımız, Engin'i veya diğer kalecilerimizi eleştir
mek değildir; onlar ellerinden geleni yapıyorlar. Ayrıca, defans hatalarını da göz ardı etmek 
mümkün değildir. Amacımız, Profesyonel Futbol Talimatının 40 inci, Futbol Müsabaka Tali
matının 33 inci maddelerini ve Futbol Federasyonunun tespit ettiği statü ve talimatları eleştir
mektir. 
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Futbol Federasyonu, 13 Mayıs 1990'da, oynayabilecek yabancı futbolcu sayısını 3'e çıkar
makla isabet etmiştir. Ancak, bu kararın tek hatası, yabana kaleci ayrımının yapılmamış ol
masıdır. Birinci lig statüsü böyle devam ettikçe, 'yeni Cihatlar, Turgaylar, Varollar, özcanlar, 
Necmiler ve Aliler hiçbir zaman doğmayacaktır. Kalecilerin, takımların başarısındaki yeri tar
tışmasızdır. Gol kaçırırsınız, gol yemediğiniz takdirde berabere kalırsınız; ancak 1 gol yediği
nizde ise, 2 gol atmak zorundasınız. 

Birinci Ligde yer alan 16 takımın kalecileri Türk olmalıdır. Millî Takıma kaleci seçme şan
sınızı bu şekilde yüzde 50,6 artırmış olursunuz. Ayrıca, yeni ve genç yeteneklerin ortaya çıka
bilmesi açısından da, yabancı kaleci transferi yasaklanmalıdır. Futbol Federasyonunun 1991 
-1992 Türkiye profesyonel liglerinin statüsünü yeniden gözden geçireceği ve belirleyeceği önü
müzdeki günlerde, yabancı kaleci transferinin yasaklanması konusunu da incelemesi gerekir 
diye düşünüyorum. 

Değerli milletvekilleri; FİFA ve UEFA -yani, Dünya Futbol Birliği ve Avrupa Futbol Birliği-
devamlı olarak, futbolu güzelleştirmek için yeni kurallar koymak eğiliminde. Bu anlayış içeri
sinde, Futbol Federasyonumuzun bu konuda da öncülük etmesinde yarar olacaktır kanaa
tindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, konu şu : Futbol maçları 45'er dakikalık iki devre olmak üzere 90 
dakika oynanıyor. Ancak, sakatlıklar, topun auta, kornere veya taca çıkması halleri, serbest 
atışlar ve özellikle beraberliğe oynayan takımların zamandan çalma gayretleri veya galip ta
kımların avantajı koruma anlayışı, bu sürenin sahada kullanılmasına engeldir. Bu nedenle, maç
larda 5 -10 dakikalık eksik oynanmalar mümkün olabilmektedir. Bunu önlemek için, zaman 
tespit eden masa hakemliğinin oluşturulması gereklidir. Böylece, 90 dakikanın tam olarak oy
nanması sağlanacaktır. Bazen, hakemler'inkıtalan oynatmamaktadır; bu önlenecektir. Futbol
cuların zamandan çalma gayretleri sona erecek, futbola sürat ve çabukluk gelecektir. 

Bu nedenlerle, Federasyonumuzun, gerek FİFA ve gerekse UEFA nezdinde bu konuda da 
girişimde bulunması, öneri getirmesi zorunlu olacaktır kanaatindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, getirdiğimiz önerilerin dikkate alınmasını bekliyoruz. Bakanlığın, Genel 
Müdürlüğün ve Federasyonun, gerek UEFA ve gerekse FİFA nezdinde yapılacak girişimlerde 
beraber hareket etmelerini diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Van Milletvekili Sayın Hüseyin Aydın Arvasi. 
Buyurunuz Sayın Arvasi. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Van) — Sayın Başkan, saygıdeğer 

arkadaşlarım; İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül ve arkadaşlarının, Türk sporu ile 
ilgili olarak vermiş oldukları araştırma önergesine grubum adına cevap vermek üzere huzurla
rınızdayım. Bu vesileyle hepinizi saygı ile selamlarım. 

Sözlerime başlarken, araşürma önergesindeki tenkitlere cevap vermeden evvel genel ola
rak biraz spordan bahsetmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, insanları birbirine yaklaştırıp, kaynaştıran; dostların, dostlukların kurul
masına neden olan en önemli unsurlardan biri spordur. Spor, insanlar arasında olduğu kadar 
da, ülkeler arasında ve dünyada, barışın ve anlayışın, işbirliğinin gelişmesinde çok önemli bir 
Yol oynar. Toplumda huzur, sevgi, saygı ve centilmenlik doğuran sporun, ülkemizde gelişmesi 
ve çağdaş anlamda bir spor anlayışının topluma yerleşmesi, beden ve ruh sağlığı gelişmiş bir 
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gençliğin yaratılması, devletimizin en önemli amaçlarından biridir. Oldukça genç bir nüfus po
tansiyeline sahibiz. Bu genç nüfusu spora kanalize etmenin, güçlü mutlu, dengeli bir toplum 
yaratmanın ne denli önemli olduğunu da biliyoruz. 

Gençlere olan sevgi, inanç ve güvenimizde sonsuzdur. Onların beden ve ruh sağlığını ge
liştirecek tedbirleri almaya devam edeceğiz. Çünkü, biliyoruz ki, geleceğin çağdaş Türkiyesi, 
onların elleri üzerinde yükselecektir. Bu yüzden; onları yarınlara hazırlamak, millî birlik ve 
beraberlik bilinci içerisinde yetiştirmek zorundayız. Bunu sağlamada sporun çok önemli oldu
ğunu biliyoruz. Bu nedenle, Hükümet programımızda yer alan "disiplinli, zorluklara dayanık
lı, kötü alışkanlıklardan arınmış, sağlıklı bir toplumun oluşmasında, spor faaliyetleri önemli 
bir unsurdur" sözleri, Hükümetimizin, Türk sporuna kalıcı ve köklü tedbirler geliştireceğinin, 
daha ileriye götüreceğinin net bir şekilde ifadesidir. 

Hükümetimizin programında da belirtilen ve başarılı bir şekilde uygulamaya konan plan 
ve programlarla, 1983 yılından bugüne kadar sporda büyük ilerlemeler kaydedilmiş, yurdun 
dört bir köşesinde Avrupaî tarzdaki spor saha* salon ile, kamp ve eğitim merkezleri, Türk genç
liğinin ve sporcusunun hizmetine sunulmuştur. Devletimizin izlemiş, olduğu spor politikası, ulus
lararası platformda Türk sporunun ve sporcusunun sesinin duyurulmasında yatan temel ger
çek olmuştur. 

Sporda yaptıklarımızı önyargılı bir şekilde eleştirmek yerine, nerelerden nereye geldiğimi
ze tarafsız bir şekilde bakmak ve takdir etmesini bilmek gerek. Nerelerden nerelere geldiğimi
zi, Sayın Bakanım açıkladı; ama bir iki misal de ben vereyim. 

Madalya sayısındaki yüzde 300'Iük bir artış, 1983'ten bu yana bütçedeki 5 milyar küsur
dan 220 milyara ulaşan bir yatırım, yine 980 adet olan tesislerin 4 200'lere kadar çıkması. Bun
lar, dört mislinden fazla bir gelişme, yedi yıllık bir zaman dilimi içerisinde olan bir gelişmedir. 
labüV bu gelişmeler, biraz evvel bahsettiğim şekilde, salon, kamp, eğitim merkezleri konuların
dadır. Bunlar, hakikaten, dış gezilerde görüyoruz, bazı ülkeleri imrendirecek şekilde yapılmış
tır. Bugün bir istanbul İnönü Stadyumuna gidin, hakikaten Avrupaî şekilde olmuştur; Ankara 
19 Mayıs Stadı, keza öyle olmuştur, la, Van gibi ücra bir yerde, sahanın üstü kapanıyor, plas
tik oturaklar yapılıyor; Aksaray'da aynı şeyler yapılıyor. En ufak yerleşim birimlerine kadar 
bu hizmetler gitmiştir. 

Spor, biraz sabır işidir, tyi eğitici, iyi hakem yetiştirmek de sporun neticesini almaktır. 
İşte bunun için 1983 'te 2 000'lerde olan antrenör sayısı, bugünlerde 21 000 - 22 000'e çıkmıştır; 
lisanssız sporcu sayısı 300 000'den 1 milyona çıkmıştır. Hakem sayısı -bütün spor dallarında-
19 000'den 43 000'e ulaşmıştır. Bunlar, altyapı meselesidir. Bunlar yapıldıktan sonra -tabiî, sağlık, 
eğitim merkezleri ve bunların yan tesisleri de yapılmış- en güzelleri de yapılmak üzeredir. 

Sayın Sarıgül ve arkadaşları, Hükümetimizin spora önem vermediğini söylüyorlar. Biz hızla 
yedi yılda bu duruma gelmişiz; fonlar kurulmuş, paralar aktarılmış, huduttaki köye kadar en 
ufak yerleşim birimine semt sahaları yapılmış; buna rağmen, "Türk sporuna ehemmiyet veril
miyor, amatör spora ehemmiyet verilmiyor" deniyor. Yapılanların hepsi amatör spor için. Za
ten profesyonellerin bugün Türk sporuna verdiği hiçbir katkı yoktur; çünkü, profesyonel ku
lüpler, bir anda şampiyon yetiştirip, başkanlarını meşhur etmek için, bir senelik zaman için 
uğraşırlar. Sayın Sarıgül de Galatasaraylı olduğuna göre, bu işleri gayet iyi bilir. Yani, yeni ge
len başkan, "Bu sene ne yapayım ki birdenbire flaşe olayım" havasına girer. Yani, hiçbir pro
fesyonel kulübün, amatöre faydası yoktur; ama, amatörün profesyonele faydası çok büyüktür. 
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Tabiî "Spor, bir altyapı meselesidir" diyoruz. Bu altyapılar hazırlanıyor. Altyapıların ne
ticesini altı yedi senede ancak alıyorsunuz. 

Bugünlerde gençler halter müsabakalarında aldığımız netice, hakikaten takdire değer bir 
neticedir; ilk defa oluyor böyle. 

Bunun yanında, son olarak İngiltere ile yaptığımız millî maçtaki netice, cesur oynamamız 
ve bir kabuğu yırtmamızla elde edilmiştir. Biraz daha ileriye gitsek ingiltere'yi yeneceğimiz halde, 
beraberlik havasında kaldığımız bu maç da, Türk sporunun kabuğunu yırttığını, profesyone
lin bile kabuğunu yırttığım gösteriyor. Bu kabuğu nereden yırtıyor? Tesisiyle, parasıyla, antre-
nörüyle hiçbir fedakârlıktan kaçınılmadan yapılan bir çalışmanın neticesidir ve ingiltere maçı, 
neticesi fevkalade iyi olan bir maçtır. 

Bunun yanında, son Avrupa şampiyonasında güreş müsabakalarında elde ettiğimiz neti
ce, hakikaten senelerin birikimi plan bir neticedir. Daha evvelce 1950'lere bakıyor ve hakika
ten gıpta duyuyorduk; ama son zamandaki inkıraza uğrama ve tekrar toparlama da, tabiî, yi
ne, tesis, antrenör ve altyapının yedi senede fevkalade hale getirilmesinin neticesidir, inşallah 
diğer spor dallarında da bu neticeleri çok yakın zamanda alacağız. 

Tabiî, bunları da yeni yeni yönetmeliklerle, fonlarla meydana getiriyorsunuz. Doğru Yol 
Partisinden arkadaşım, "lâyüs'el harcama" tenkidini getirdi. 

iktidarımız zamanında hiçbir harcama lâyüs'el değildir, hepsi denetime tabidir, hepsi kont
role tabidir; kimse ceffelkalem cebinden çıkarıp harcamaz fonu, hepsi hesaba tabidir. Arkada
şım bunu da bildiği halde burada söylemesine de üzüldüm. Bunların hepsi denetime tabidir. 

Tabiî, bir ödül yönetmeliğimiz var; buna biraz sonra geleceğim. Türk sporunu teşvik için 
yapılmış olan ödül yönetmeliği de, bir çabanın ve gayretin neticesidir. Bu yönetmeliklerle, ulus
lararası müsabalarda, bayrağımızı göndere çektiren, istiklal Marşımızı dinlettiren, Türk Mille
tinin hasret kaldığı başarıları bizlere armağan eden sevgili sporcularımız teşvik edilmekte ve 
ödüllendirilmektedir. Sporcularımıza ödediğimiz bu paralar da kendilerine helal olsun; bayra
ğı göndere çektirene bunu ödeyeceğiz, ödül vereceğiz; o bakımdan, şu anda buradan da hepsi
ni helal ediyoruz. 

- Tabiî, 12 Eylül öncesi, ülke ve gençliğin içinde bulunduğu durumu hepimiz biliyoruz. Mey
dana gelen can kayıpları, bombalanan yerler, en önemlisi Türk Milletinin huzur ve güven orta
mından uzak bulunması, milyarlar değil, trilyonlarla ölçülebilir mi? Artık, kardeş kardeşe, ar
kadaş arkadaşa, silah değil, dostluk elini uzatıyor; bu da, sporla olacak bir mesele. Tabiî, bu 
amatör sporu yaygınlaştıracağız ve Türkiye'nin en ücra köşesine ve üniversitelere tesis yapmakla 
bunları kazanacağız. Bu tesislerin de şu anda en güzelleri yapılmaktadır ve yapılmaya da de
vam edilecektir, işte, ANAP Hükümeti olarak bizler, eski günlere dönülmemesi ve gençliğin 
felaket doğurabilecek maceralara bulaşmaması için, onları spora kanalize etme gayreti ve ça
bası içerisindeyiz, ki, ona doğru bir yönelme de başlamıştır ve gitmektedir. 

Anayasamızın "devlet, başarılı sporcuları korur" hükmü gereğince, sporumuzu teşvik et
mek amacıyla sporcumuzu ödüllendirmemizin altında başka sebepler de aramak doğru değil
dir. Sporcumuzun başarısını kamçılamak ve artırmak için verdiğimiz ödüllerden hiçbirine go
cunmamak gereklidir; hatta hatta, iktidar ve muhalefetin beraberce teşvik etmesi de gereklidir. 

Kim ne derse desin, biz Hükümet olarak iyiniyet ve özveriyle, spordaki başarımızı artır
mak için şimdiye kadar sürdürdüğümüz sabırlı, devamlı ve planlı çalışmaları bundan sonra 
da devam ettireceğiz. Biz, her alanda olduğu gibi, sporda da hizmet için varız; sporumuzu daha 
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iyiye, daha ileriye ve güzele götürmek, gençliğimize daha büyük imkânlar sağlamak için Hü
kümet olarak var gücümüzle çalışmaktayız ve çalışmaya devam edeceğiz. Devletimiz ve Hükü
metimiz sayesinde Türk sporu daha etkin ve güçlü bir hale gelecektir. Bu yönde de ışıklar gö
rülmüştür; yapılan son müsabakalar da bunun nirengisidir. 

Arkadaşım burada biraz masraflardan bahsetti. Sayın Bakanım masrafları açıkladı. Spor, 
dünya ülkelerini birbirine yaklaştıran bir olgudur. Artık, hizmet ve ağırlama, bir turizm gibi
dir, bir progpaganda meselesidir. Sayın Sargül acaba Galatasaray'ı Sirkeci'deki otellerde ağır
layabilir mi, Ulus'taki otellerde ağırlayabilir mi? 302 bir otobüsle Galatasaray'ı seyahat ettire
bilir mi? Ettiremediğine göre, Türkiye'yi temsil eden takımları da, elbette en güzel şekilde gö
türmek, getirmek, ağırlamak da, ödüllendirmek de bizim görevimizdir. O bakımdan, arkada
şımın bu rakamlara takılmasına da üzüldüm. 

Galatasaray'ı, bu sene kupa şampiyonu oldukları için tebrik ederim; sporcularına da ne 
kadar prim verdiklerini bilmiyorum; bir nirengi olsun verdikleri prim miktarı bizlere göre... 
Bunlar yapılırken, millî sporculara da bunların çok üstünde vermek, ağırlamak, bizim için de, 
Hükümet için de, Bakanlık için de bir görevdir, teşviktir. O bakımdan, kendi sporcularına Türk
iye'de Sirkeci'deki bir otelde veya Ulus'taki bir otelde temsil ve ağırlama gideri yapmadığına 
göre; dış ülkeden kendi kulüplerine gelen kulüpleri de ağırlayıp buralarda yatırmadığına göre, 
nerede yatırıyor? Türkiye'nin en güzel otelinde yatırıyor, en güzel şekilde ağırlıyor; o sporcular 
da memleketlerine gittiği zaman bu ağırlamadan bahsediyorlar. Bunlar, hükümetleri, devletle
ri yakınlaştıran birer olgudur. Bunları tenkit etmek doğru değil. 

Bakanımız gayet güzel söyledi "ödül Yönetmeliğine göre bu 2 milyar gitti" dedi. Velevki 
temsil, ağırlama giderleri olarak da gitse, dış ülkeden gelenler ile yerli sporcularımızı, en güzel 
yerlerde ağırlamak da, bir noktada bizim görevimizdir. 

Şimdi, tekrar vurgulayarak söylüyorum: Hiçbir harcama denetimsiz değildir. Bunu, üstü
ne basa basa söylüyorum. Hepsi kontrole tabidir; ceftelkalem kimse cebinden çıkartıp para 
harcayamaz iktidarımız döneminde. 

Biraz evvel Doğru Yol Partili arkadaşımız futbol liglerinden bahsetti, 16 takım -18 takım 
diye... 

Herkes fikir yürütebilir. Ligler bana göre 20 takım olsa faydalıdır. Bir spor adamı olarak 
40 senemi verdim, bana göre faydalıdır. Bazısı der ki, "18 takım olsun" Bunun dünyada kısta
sı yoktur. Şimdi, liglerin 16 takım olduğu dönemlerde fevkalade neticeler mi aldık? Hayır, fev
kalade netice almadık. 14 takıma düşürsek fevkalade netice mi alırız? Hayır. Dünyadaki ligler
de 20 takım var, 22 takım var... Almanya düşürmeye çalışıyormuş. O düşürmeye çalışıyor diye, 
biz de mi düşüreceğiz? Hayır. Bizim bünyemize 20 takım uyuyorsa 20 takım koyacağız. Bunun 
kıstası, ölçüsü yok... Matematik hesap değil, iki kere iki dört diye sporda bir kaide yoktur. 
Altyapı, çalışma, eğitim ... tsterse 30 takım olsun... Bunları hazırlamadıktan sonra hiçbir neti
ce alamazsınız. Onun için, bizde bunlar hazırlanmıştır, 1983'ten bu yana hepsinin üç katı dört 
katı olmuştur. Sporde netice, biraz evvel dediğim gibi, sabır işidir. Sekiz senede; on senede, 
onbeş senede netice alınır. O bakımdan, karşılıklı birbirimize inanmamız, sporda kalkınacağı
mıza inanmamız lazımdır. Töhmet gerekli değ̂ il. 

Saygıdeğer arkadaşım "Sporu bırak, gösterişe bak" diyor. 
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Efendim, bizim anlayışımız amatördür. Biz, sporu bırakıp gösterişe bakmadık, gösterişe 
hiç bakmıyoruz zaten; sporun kalkınmasını istiyoruz, amatör sporun kalkınmasını istiyoruz 
ve bu kalkınmada hızlı adımlar atıldığına da inanıyoruz. 

Ayrıca, Doğru Yol Partili arkadaşımız, hakem müessesesini de ortaya getirdi. Ben de bir 
hakem olarak söylüyorum: Hakemlik müessesesi töhmet edilmeyecek bir meslektir. Hakemin 
kararları kesin ve nihaidir. Saha içerisinde 90 dakikada verilen kararlar vardır. Bilgisayarla ne
ticede hakemlik olmaz. Bilgisayarla maçın neticesini alalım da, acaba doğru muydu, değil miydi; 
maçı sonra mı tekrar edeceğiz? Bunu anlamadım... Bilgisayara baktıktan sonra, orada kontrol 
ettikten sonra dersek o zaman bütün maçlara itiraz olur, maçlardan sonra, maçları bir daha 
tekrar edelim denir; futbol bir kaosa girer. 

. Arkadaşımın bahsettiği masa hakemliği meselesi, futbolun ilk yayıldığı 1896'larda var
mış; ama futbol geliştikçe bu kalkmış; kalkınca, tek hakem ve iki yardımcısına intikal etmiş, 
gelişen ortamda olmuş. Tekrar 70-80-90 sene geriye gitmeye de sporda gerek yok. Tek otorite 
hakem, hakemin kararı kesin ve nihai. O bakımdan da arkadaşımız, yanlış anlamadımsa, bil
gisayarla biz FİFA'ya öncülük edelim diyor, ama bu mevzuda öncülük olmaz. Çünkü bu mese
le 100 sene evvel kalkmış. International Board kararları kaldırmıştır bunları. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, liglerdeki takım sayısı çoğalabilir, azalabilir. Bu konuda herke
sin bir fikri vardır, herkes bir şeyler söyleyebilir; Reisicumhur da söyler, fabrika işçisi de söyler, 
memur da söyler. Bu, yapılacak anlamına da gelmez. Reisicumhur "18 takım" demişse, sporu 
seven bir insan olarak, 18 takım olmasında fayda gördüğü için söylemiştir. Ben de, "20 takım 
olsun" diyorum, bu şekilde faydalı görüyorum. Futbol Federasyonu Kurulu vardır; oturur, ne
ticede bir karar verir; ama burada, Reisicumhurun sözüyle Futbol Federasyonu Kurulunun gö
rüşünü meze edip, "Birbirlerinin aksini söylüyorlar" şekline getirmek de doğru değildir. Bunu 
tasvip etmediğimizi beyan etmek istiyorum. 

Türk sporu, 1983 yılından bu yana gelişme arifesindedir. Türk sporu, daima ileriye gide
cektir; çünkü Hükümet programımızda bunlar vardır, bunları tatbik edeceğiz. 

Türk sporunun iyi yönde gittiğini arz ederken, araştırma önergesine müspet bakmadığı
mızı, ret oyu vereceğimizi de beyan eder, Yüce Meclisi saygı ile selamlarım efendimi (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arvasi. 
önerge üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti grubu adına, istanbul Milletvekili Sayın 

Mustafa Sarıgül konuşacaklardır. 
Buyurun Sayın Sarıgül. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA SARIGÜL (istanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli milletvekilleri; ülkemiz sporuyla ilgili, ülkemizin spordaki geleceği ile ilgili görüş ve dü
şüncelerimizi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesile ile Yüce Genel Kurulu say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın Bakanımızın, Doğru Yol Partisi Grubu sözcüsünün ve çok sevdiğim, Anavatan Par
tisi değerli milletvekili ağabeyimin görüş ve düşüncelerini dinledim. 

Sayın Bakanımız konulara el atarken, konuları, gündeme getirirken, birçok kez olduğu 
gibi, bu kez de topu havadan oynadılar. Bu Parlamentoda bakanlıkların birçok konuları, 

— 391 — 



T.B.M.M. B : 116 14 . 5 . 1991 O : 1 

olayların özüne inmeden konuları temelden incelemeden, somut olmayan, soyut bir şekilde 
görüşülür. Milletvekilleri ve Parlamento, birçok konuda, ittifak etmeyebilir. Eleştiri ve özeleş
tiri müessesesi, sonuna kadar açıktır; ama spor öylesine bir konudur ki, spor konusunda bü
tün milletvekilleri -nasıl ki bir millî maçı izlerken 55 milyon insan, televizyon başında, tek yum
ruk, tek yürek oluyorsak- bu Parlamentoda, gerçekten, tek yumruk, tek yürek olabiliriz. 

Sayın Bakanımız, muhalefet partisi milletvekilleri olarak verdiğimiz, araştırma, soru öner
gelerimiz görüşülürken, hep olumsuzluklarımızdan bahsetti. Ben de diyorum ki, insaf! Tavuk 
su içer, Allah'a bakar!.. Muhalefetin bu kadar olumsuz, bu kadar eksi yönü olması, gerçekten 
söz konusu değil. 

-I 

Türkiye'de ve bütün dünyada futbolun önemi açıktır. Beşiktaş Spor Kulübü bir şampi
yonluk kazandı. Sayın Bakanımız, ülke sporunun en önemli atardamarlarından birisi olan Be
şiktaş Futbol Kulübünün bu başarısından -şampiyonluğunu ilan ettikten sonra ilk kez bu kür
süye geliyor- hiç bahsetmedi. Oysa Beşiktaş, gerçekten büyük bir şampiyonluk kazandı. Alt
yapıya son derece önem verdiğini bir kez daha gösterdi. Ne diğer kulüplerimiz gibi büyük trans
ferler yaptı, ne de şanına, şöhretine baktı. Kendi altyapısıyla, bileğinin hakkı ile, temelden amatör 
bir çalışmayla şampiyon oldu. Ben, tüm birinci lig takımları v ebütün futbolseverler adına, 
Beşiktaş'ın bu şampiyonluğunu kutluyorum. Beşiktaşlınızın, Avrupa'da gerçekten önemli ba
şarı sağlamasını temenni ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgül, bu duygularınıza, Başkanlık Divanı olarak biz de katılıyoruz. 
(Alkışlar) 

MUSTAFA SARIGÜL (Devamla) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
Bir başka konu da, güreş konusunda gerçekten Avrupa'da aldığımız başarı, güreşçilerimi

zin Avrupa'da ayyıldızlı bayrağımızı göklere çektirmesi, İstiklal Marşımızın Avrupa'da okun
ması, güreşimizin ne denli geliştiğinin bir göstergesidir. Son yıllarda federasyonda yapılan de
ğişiklik ve iş bilen insanların federasyonun başına gelmesi, güreşimizdeki başarı grafiğini bu 
noktada yükseltmiştir. Güreş Federasyonunu ve sporcularımızı, bu nedenle bir kez daha kutla
mak istiyorum. Şampiyondan sonra Sayın Bakanımızı da bu konuda aradım ve telgrafla da 
kutladım. Çünkü bu olay, hepimiz için çok önemli bir olgudur. 

Gene tribünlerimiz ve sahalarımız, bu dönemde, seyircilerimiz ve sporcularımız açısından 
gerçekten önemli olaylara sahne oldu: Olaya seyirci açısından baktığımız zaman, sezon başın
da Magic Box ile TRT arasındaki kavgaya bakanlığın en ufak bir telkin ve temennide bulun
maması ve bilet fiyatlarının, ülkenin ekonomik koşulları göz önünde bulundurulmadan ani
den serbest bırakılması, ilk etapta kulüplerimiz tarafından .önemli gibi gözüktüyse de, olayın 
içinde yaşayan biri olarak belirtiyorum ki, daha sonra kulüplerimiz, almış oldukları bu kara
rın ne denli olumsuz olduğunu gördüler. Çünkü, futbolcularımız boş tribünlere oynadılar, se
yircilerimiz de ekonmik zorluklar nedeniyle maçlara gidemediler. 

Sporcularımızın transferlerinde uygulanan politikalar, hepimiz için gerçekten önemli bir 
konudur. Sporcularımızın, transfer döneminde astronomik paralar almalarına karşın, neden
se, daha sonra, sezon içinde kondisyonları düşmektedir. Hep beraber bir an için düşünelim: 
Üç-beş milyar lira parayı cebine koyan bir futbolcumuz, sezon başında gösterdiği başarı grafi
ğini, ne yazık ki, sonradan gösteremiyor. O nedenle ben, Yüce Meclisten, kamuoyunun günde
mine yeni bir konuyu sunmak ve tartışmaya açmak istiyorum. 
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Sporcularımıza uygulanan Transfer Ücreti Yönetmeliğinde mutlaka bir değişiklik yapıl
malıdır. Futbolcularımıza, transfer ücretlerinin bir kısmı peşin, diğer bir kısmı da oynadıkları 
maç başına ödenmelidir. Böylesine bir uygulama ile, inanıyorum ki, futbolcularımıza gerçek
ten büyük iyilik etmiş oluruz. Futbolcularımız, aldıkları transfer ücretleri ile sıkıntı içine gir-
mekteler, kondisyonları gerçekten düşmekte ve o kadar büyük paraların ödenmesi de, ülke eko
nomisinde ilk etapta büyük sıkıntılar yaratmaktadır. Bu konuyu kamuoyunda tartışmaya aç
mak istiyorum. Çünkü, spor hizmettir; hepimizin bu konuda taraf değil, objektif olmamız ge
rekiyor. 

Gene bir başka konu da, sporcu hastanesi kurulmasıyla ilgili olarak vermiş olduğumuz 
kanun teklifine, bugüne kadar bakanlıktan bir ses gelmemesinin, gerçekten hepimizi sonsuz 
üzmüş bulunmasıdır. Bir müsabaka esnasında sakatlanan veya hastalanan sporcularımız bü
yük sıkıntı içine girmektedirler. Pazar günü akşam saat 17.00; bir Futbolcumuz müsabaka es
nasında sakatlandığı zaman, inanın ki tam teşekküllü; sporcunun kondisyonu veya sağlığı ile 
ilgili tüm dallara bakacak nöbetçi doktoru bulmakta sıkıntı çekiyoruz. O nedenle, sporcu has
tanelerinin kurulması şarttır. Rıdvanların sıkıntıya düşmesini istemiyorsak, Rıdvan gibi fut
bolcularımızın sağlık yönünden bu duruma düşmesini istemiyorsak, sporcu hastanelerinin -
ülkemizin en büyük ihtiyacıdır çünkü- kurulmasında büyük yarar vardır. Ülkemizde doktoru
muz ve tesisimiz yeteri kadar mevcuttur ve bu bir organizasyon işidir, planlama işidir. Bu ne
denle bunu mutlaka gündeme getirmeliyiz. 

Futbol Federasyonu ve millî takımlarımızla ilgili bir konuya mutlaka açıklık getirmekte 
yarar vardır. Millî takım kampları en güzel yerlerde yapılmalı, millî takımımız en güzel şekilde 
müsabakalara hazırlanmalıdır. MiUÎ takımımızın bir maça hazırlanmasıyla ilgili bir otelde yaptığı 
kamp masrafının 2,5 - 3 milyar lira olduğunu biliyoruz. Bunun yerine millî takımımızın gerçek 
tesislerini kendimiz kurmalıyız ve artık millî takımımız en güzel otellerde de daha modern te
sislerde kampını mutlaka yapmalıdır. Mersinli Ahmet Tesislerimiz gibi, devletimizin gayet mo
dern birçok tesisleri vardır ve bu tesisler bir oteli dahi aratmayacak derecede modern tesislerdir. 

Millî Takımımızın İngiltere karşısında aldığı 1-0'lık galibiyete hep beraber sevindik. Millî 
Takımımızın o gün; İngiltere'nin de biraz form bozukluğu nedeniyle 1-0'lık galibiyete razı ola
rak oynaması neticesinde -çünkü gruptaki yeri son derece önemlidir- kazandığı başarının ar
kasına hep beraber sığındık. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgül, sonuçlar, galibiyetle mağlubiyet konusundaki beyanınızı yi
nelemeniz zorunluğunu yarattı; çünkü zabıtlara geçiyor. Ne diyorsunuz maçın sonucu hakkında?.. 

MUSTAFA SARIGÜL (Devamla) — Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — \ani yengi mi; galibiyete yengi diyorlar, değil mi? 

MUSTAFA SARIGÜL (Devamla) — Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Ben millî 
takımımızın mağlup olmasını hiç arzu etmiyorum, o nedenle millî takımımızın mağlubiyetini 
bile bu kürsüden söylemeyi içime sindiremiyorum. 

BAŞKAN — O zaman benim dediğim gibi; "galip sayılır bu yolda mağlup" diyorsunuz. 
Böylece düzeltilmiştir efendim. 

MUSTAFA SARIGÜL (Devamla) — Peki Sayın Başkanım. 

Bu noktada günlük olayların arkasına sığınmamıza gerek yok; hadisenin mutlaka temeli
ne bakmamız lazım. Elimizde Piontek gibi, milyonlarca lira vererek getirdiğimiz bir hoca var. 
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Bu hocaya bakıyoruz; yıl 365 gün, hocanın 5 maçı var; bu S maçın dışında hocamn ne yaptığı
nı bilen yok. Biz bu hocaya para veriyoruz, hocayı yurt dışından buraya niye getirdik? Başarı
lı, bilgili ve. yetenekli olduğu için getirdik. Başarılı bir hoca olduğuna ben de katılıyorum. Türk
iye'nin yedi bölgesinden antrenörleri, eğitimcileri, futbolcularımızın tümünü getirelim ve bu 
hocamn eline öyle bir program verelim ki, hocanın görüş ve düşüncelerinden, ülkemizdeki bü
tün hocalarımız, antrenörlerimiz yararlansın. Hocaya bir şey söyleyemiyorum, hoca evinde ya
tıyor, istirahatını yapıyor; tek organizasyon yılda 6-7 tane millî maç yapmak; ama biz hocanın 
eline öyle bir program verirsek, hocanın bilgisinden, becerisinden ve yeteneklerinden gerçek
ten yararlanmış oluruz. Onun için, bu konuyla ilgili olarak, Sayın Bakanın bugünden itibaren 
bir tedbir almasını ve Sayın Piontek'e mutlaka bir program verilmesini ve bunu ısrarlı bir şe
kilde takip etmesini beklemekteyim. 

Teşvik fonlarıyla ilgili çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Teşvik fonlarıyla ilgili bir 
sıkıntı yoksa, bu fonları o zaman hep beraber konuşalım. Konuyu açalım, konuşalım. Fonla
rın ne kadar yararlı olduğunu biliyorum. Sigaradan ve içkiden mutlaka vergi alınsın ve spor 
kalkınsın; ama bu fonlar nereye gidiyor? Bu fonların nereye gittiğiyle ilgili bir örnek vermek 
gerekirse, -bir tek bildiğim açık hadise- bu fonlar Kırşehir'de bütün amatör kulüplere dağıtıl
mıştır. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Haziranda seçim var, gene başlarlar dağıtmaya. 

MUSTAFA SARIGÜL, (Devamla) — Sayın Hırfanoğlu, sizin Kırıkhan ile ilgili görüşme 
yapmanız gerekiyor, Siz, Kırıkhansporu Birinci Lige çıkardıktan sonra o görüşlerinizi alacağım. 

Burada bir başka konu; Sporun politikaya alet edilmesine gerçekten karşıyız. Spor politi
kaya alet edilmemelidir. Her konuda farklılıklarımız olabilir; ama spor konusunda mutlaka 
beraber olmalıyız. 

Bu noktada, sporumuza yıllarca karşılıksız, (devletten hiçbir şey istemeden) hizmet eden, 
Mtltî Olimpiyat Komitesi, Türk Spor Yazarları Derneği ve Türk Spor Vakfı gibi kuruluşlara 
ve bu fonlara destek verilmesi gerekmektedir. 

Dünyaca tanınan ve kişilikleri kabul edilen Millî Olimpiyat Komitesi ve Spor hazarları Der
neğinin, ülke sporuna sağladığı yararlar açıktır ve tartışılmaz. Bu gibi derneklere usulen, şek
len bir yardım değil de, her yıl belirli bir düzende Türk Sporu Yazarları Derneğine ve Millî 
Olimpiyat Komitesine yüzde 2 veya 3 gibi -bunun şekilleri konuşulabilir- bir yardım yapılırsa, 
bizim için ve ülke için son derece yararlı olur. 

Basketbolda olumlu gelişmeler var. Basketbol, gerçekten de göğsümüzü kabartmıştır. Bas-
ketboldaki gelişmeler, Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, 1 400 tane hayalî madalyadan 
ibaret değildir. Basketbolda, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasının 1992 yılında ülkemizde oy
nanması, ülkemizin propagandası açısından da son derece önemli bir olaydır. Böylesine Avru
pa çapında önemli bir organizasyonun ülkemize verilmesi böyle bir organizasyonla birlikte, 
en az 500-600 gazetecinin istanbul'da, Türkiye'de bulunması, 2-3 bin Avrupalı seyircinin ülke
mize gelmesi, ülkemiz için onur verici bir olaydır. İnanıyor ve temenni ediyorum ki, Avrupa 
Şampiyon Kulüpler Kupası Basketbol finalini ülkemizde güzel bir organizasyonla, en iyi, en 
güzel ve en modern şekilde ülkemize yakışan ölçüler içerisinde yaparız. 

Buradan hemen bir başka noktaya geçmekte yarar var. Efes Pilsen ve Eczacıbaşı takımla
rının sağladığı başarı ve ülkemize kazandırdıkları madalyalar, şampiyonluklar açık. Buradan 
gidince, söylediğim konunun yanlış anlaşılmaması için bir kez ifade etmekte yarar var:' 
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\asa açık. Yasaya göre, 500'den fazla personel çalıştıran firmaların mutlaka spor kulüpleri kurma 
ve tesis kurma zorunluluğu vardır. Bu konuyla ilgili firmalara baskı yapmanın ve zorlayıcı ol
manın dışında -yasayı öne sürmenin dışında- telkin edip, onları bu işe teşvik ederek, onların 
bu noktaya girmesini sağlamak gerekir. Yasanın kapsamına giren yüzlerce, binlerce firmamız 
var. Bu yasa mutlaka telkin şeklinde gündeme getirilmeli. Çünkü, firmaların reklamdan sağla
yacağı gelir, zaten kendilerini bu noktada kalkındırır ve firmalara da bu konuda büyük bir 
yük getirmez. 

Sayın Bakanın ve diğer konuşmacıların burada söylediklerinde birçok çelişki var; ancak, 
onların tümüne girmek istemiyorum. Çünkü, spor konusunda konuşmaların kalitesini ve sevi
yesini de mutlaka iyi bir noktada tutmanın da büyük yararı var. 

Binicilik Federasyonu ile ilgili son günlerde yapılan çalışmalar kayda değer bir çalışmadır. 
Bir hanımefendinin Binicilik Federasyonu Başkanı olması, son derece çağdaş bir anlayıştır, al
kışlanacak bir olaydır. Bu konuda Sayın Federasyon Başkanına, Sayın Yazar'a da başarılar di
liyorum; ama bu bayan başkanımızın göreve geldiği aynı tarihlerde Kayak Federasyonu Başka
nı da değişti ve yeni başkanın da ilk İcraatı, "İngiltere'den gelecek olan bayan antrenör, erkek
leri çalıştıramaz, onun için bayan antrenörü istemiyorum" demek oldu. Bir taraftan bayan baş
kanı getiriyoruz, diğer taraftan da bir bayan antrenörü, özellikle İngiliz bir bayan antrönerü 
bu konuda refüze ediyoruz. Bu iki sıkıntıyı mutlaka çözmek lazım. Bu olayları çözersek, zan
nediyorum ki, daha da yararlı olur. 

Federasyonlarımızın birçok sorunları var. Buradan hepsine değinmek son derece zor. Sa
yın Başkanımın ve Başkanlık Divanının değerli vakitlerini de almak istemiyorum. 

TALAT SARGIN (Tokat) — Neyi araştıracağız?.. 
MUSTAFA SARIGÜL (Devamla) — Sayın Milletvekilim, gölge bakanlıkla ilgili bir şey 

söylemenize gerek yok. Ben yaptığım işleri ve yaptığım araştırmaları önce vicdanıma soruyo
rum. Yaptığım araştırmalarda ben vicdanen rahatım. Yaptığım çalışmaların tümünü de içten
likle, bilerek yapıyorum. Hiçbir konuda da taraf değil, objektifim. Arz ederim. 

Bu konuda öylesine çalışmalar var ki, otomobil sporuyla ilgili dünyada birçok gelişmeler 
olmaktadır. Ülkemizde otomobil sporu son derece üst noktalardadır. Bu spora önem verilme
si, otomobil sporunun iyi bir noktaya gelmesiyle ilgili olarak yapılacak çalışmaları ben bekli
yorum. Otomobil sporuna da gerçekten yer ayırırsak, yararlı olacaktır. Otomobil sporu bütün 
dünyada en üst noktadadır. Türkiye'de de bir pist yarışında milyonları bir araya toplamak müm
kündür. Bu noktada otomobil sporuna önem vermemizin büyük yararı olacaktır. 

DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — Federasyon kuruldu. 
MUSTAFA SARIGÜL (Devamla) — Sayın Bakanımdan federasyonun kurulduğu haberi

ni alıyorum, çok memnun oldum ve Sayın Bakanımızı kutluyorum. 
Bir de İngiltere millî maçı Öncesinde, "Gol atan futbolcuya 15 milyon lira para verilmesi" 

gibi bir açıklamada bulunuldu. Bu olay inanınız ki, futbolcular arasında çok büyük bir sıkıntı 
yaratıyor. Takımda 16 futbolcu var, bir tek gol atan futbolcuya prim veriyorsunuz... Bunu kim 
söylüyor; yetkili ağızlar söylüyor. Bundan sonra gol atan futbolcu yerine, kolektif futbola mutlak 
önem vermemiz lazım. Şartlar ne olursa olsun, takım oyununu gündeme getirmemiz lazım. 
Takım oyununu gündeme getirirsek, maça çıkan 11 tane futbolcumuz kanlarıyla, canlarıyla 
koşarlar. İnanın ki, bir tek futbolcuyu gündeme getirdiğimiz zaman, birbirlerine pas atmakta 
dahi itirazları var. Hele hele, özellikle bu konuda yetkili ağızların çıkıp da konuşması yanlış. 
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Sayın milletvekilim Aydın Arvasi Bey, takımların ligde 18-19 takım şeklinde olması konu
suyla ilgili görüşlerini açıkladılar. Doğru Yol Partisi sözcüsü arkadaşımız da bu konudaki dü
şüncelerini söylediler. 

Burada takımların ligde 18-19 takım şeklinde olması, bu konunun istismar edilmesine se
bep olacaktır, buna girmek istemiyoruz. Bu konu, kesinlikle istismar edilebilir; ama öyle bir 
olay var ki, Devletimizin Bakanı, sorumluluk taşıyan Devlet Bakanı, o noktada bir insan. Bu
nu bir yazarımız, bir milletvekilimiz söyleyebilir, konu tartışılabilir, konuşulabilir; ama bizim 
siyasî anlayışımız ve siyasî terbiyemiz gereği, yetkili ağızlar, hele hele bir bakan bir şey söylü
yorsa, onun gereği mutlaka yapılmalıdır. Biz konuşabiliriz; ama Sayın Bakanımız... Bu konu
da Sayın Başbakanımız da bir yanılgıya düştü. Sayın Başbakanımızın yanılgıya düşmesi, tabiî 
beni de üzüyor. 

MEHMET ALÎ BlLÎCt (Adana) — Nerede yanılgıya düşmüş?.. 

EROL AGAGÎL (Ankara) — Başbakan yanılmaz... 

ALÎ TOPUZ (istanbul) — Erzincanlı olduğu için mi?.. 
MUSTAFA SARIGÜI (Devamla) — Efendim, Erzincanlı olması da tabiî ki bir özellik. 

Ondan dolayı da bir üzüntümüz oluyor. 

Şimdi, bu noktada hiçbir şeyimiz yok. Olay şu: Sorumluluk taşıyan insanlar, bakanlar, 
başbakanlar, devlet sorumluluğu almış insanlar kolay kolay bir şey söylememeli; ama söylediği 
zaman da onun gereği mutlaka yapılmalıdır. Bunun tersi olduğu zaman da, siyasî otoritenin 
de zaafa düşmesi, bizi gerçekten sıkıntıya sokuyor. 

Efendim, zaman son derece kısa, konuları bitirmek son derece zor. Türk sporunun dertle
ri, sorunları gerçekten 20-25 dakikaya sığmaz. Bu noktada Devlet Bakanlığına bağlı Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü yerine, biraz önce Sayın Başkanımız Sayın Bakanımızı davet eder
ken, "Gençlik ve Spor Bakanı" cümlesini kullandı. Mutlaka, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'-
'mn kurulmasında büyük yarar vardır; Türkiye'de mutlaka "Gençlik ve Spor Bakanlığı" ku
rulmalıdır. 

Araştırma önergemizde, "sporu bırak, gösterişe bak" anlayışına örnek vermek istemiyo
rum. Konuyu son derece cılız ve konuyu birtakım nedenlerle zayıflatmak istemiyorum. Ko
nuyla ilgili, inanın ki söylenecek birçok olay var; ama bu erdemli Parlamentodaki konuşmala
rın ve dozajın son derece kaliteli kalmasını, son derece yüksek kalmasını temenni eden ve bunu 
özleyen bir kardeşiniz olarak, diğer konulara hiç girmek istemiyorum. Umuyorum ve temenni 
ediyorum ki, spor, barıştır, insan sevgisidir; hangi siyasî düşünceye mensup yurttaşımız olursa 
olsun. Temenni ediyorum ki, ayyıldızlı formalı çocuklarımız, ayyıldızlı bayrağımızı yükseklere 
çıkarsınlar, biz de milyonlarca yurttaşımız hep birlikte onları alkışlayalım. 

Araştırma önergemizin kabul edilmesini arzu ederdik; ama eğilim o doğrultuda değil. Umu
yorum ve temenni ediyorum ki, bu araştırma önergesi, Türk sporuna, ülkemizdeki yüzbinlerce 
gence ışık tutar, onları gelecekte şampiyonluğa koşturur. 

Bu noktada, bu konuşmaların sporumuza huzur getirmesini, barış getirmesini ve sporu
muzu iyi bir noktaya getirmesini temenni ediyor, Yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 
(SHP ve ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Bu olumlu ve yapıcı konuşmanızdan dolayı size teşekkür ederim Sayın Sarıgül. 
Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmış 

bulunmaktadır. 
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Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Meclis 
araştırması açılmasını kabul etmeyenler... Meclis araştırması açılması kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin dolmasına az bir zaman kalmış bulunması nede
niyle, grupların teklifi ve mutabakatı üzerine, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla 
görüşmek için 15 Mayıs 1991 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 1738 

VII. SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, E-5 karayolunun bozuk kesimlerinin tamirine ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakam Cengiz AUtnkaya'ntn yazılı cevabı (7/1976) 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Cengiz Altınkaya tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 19.3.1991 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Ülkemizin trafiği en yoğun olan E-5 karayolu İstanbul'dan Ankara'ya yer yer üzerinde 
seyredilemez, hale gelmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla: 
1. Kocaeli şehir içi geçişi tümüyle alabildiğine bozulmuştur. 
2. A) İzmit şehir merkezi-Dilovası arası 

B) Düzce-Cumaovası arası 
C) Gerede-Akyarma arası 

Yoğun trafiğin seyrine imkân veremeyecek haldedir. 
E-5 Karayolu üzerinde anılan Kocaeli şehir içi geçişi ve bozulan diğer kesimlerin asfalt 

tamiratı düşünülmekte midir? Bu tamiratlar ne zaman yapılacaktır? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 13.5.1991 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : A-13/230/62-63-01/978 

Konu : Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un 
Yazılı Soru önergesi. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: a) T.B.M.M. Başkanlığının 22.3.1991 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1976-7272/32157 sa

yılı yazısı. 
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b) T.B.M.M. Başkanlığının 22.4.1991 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1976-7272/32157 sayılı (tekit) 
yazısı. 

Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, E-5 Karayolunun bozuk kesimlerinin tamirine iliş
kin Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

"Kocaeli Şehir Geçişi" olarak alan kazanmak amacıyla önceki yıllarda denizi doldurmak 
suretiyle yapılan çalışmalar sonucunda, yol hidrolik yapıların ağızları tamamen kapanmıştır. 
Yolun boyuna eğiminin sıfır olması ve satıh sulannın günlerce yol üzerinde kalması nedeniyle, 
şehir geçişinin adi parke taşı kaplamalı kesiminde tahribatlar meydana gelmiştir. Bu güzergâ
hın Mart 1991 ayı başında onarımına başlanarak kuzey taşıma yolu bitirilmiştir. Güney kıs
mında ise halen çalışmalar sürdürülmektedir. 

Konunun köklü çözümü için otoyolu birbirine bağlayan kent geçişinin, doğu-batı arasının 
projeli olarak yeniden yapımı 1990 yılında ihale edilmiş olup, yüklenici firma çalışmalara baş
lamış ve işin 1992 yılında bitirilmesi plânlanmıştır. 

— izmit Şehir Merkezi-Dilovası Yolu : E-5 Karayolunun bu kesimlerinde trafik seyrini olum
suz etkileyecek herhangi bir durum olmadığı gibi mevsim şartları nedeniyle yolda meydana 
gelen satıh bozulmaları normal bakım programları içerisinde yapılarak, çalışmalar sürdürül
mektedir. 

— Düzce-Cumaovası ve Gerede-Akyarma Yollan.: 1 inci Bölge Hd.-Düzce-Bolu-Gerede 
arasının mekanik stabilizasyonu asfalt kaplama işi için toplam 73 919 789.— TL. keşif bedeli 
üzerinde iki ihale yapılmış olup, mevcut yolun iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır. 

Akyarma-Gerede duble yolunun tstanbul istikametindeki üst yapının bozuk olan kesim
lerinde trafik akışını rahatlatmak amacı ile gerekli onarım çalışmaları sürdürülmekte ancak, 
Ankara-Gerede otoyolunun 1991 yılı sonunda açılması planlandığından bu kesimde büyük çapta 
onarım çalışması düşünülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cengiz Altınkaya 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanı 

2. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Körfez krizi nedeniyle işçüerini çıkaran işverenlere 
karşı ne gibi yaptırımlar uygulandığına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Ay
kut'un yazılı cevabı (7/2036) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak yanıt

landırılmasını saygı ile dilerim. 
Gürcan Ersin 

Kırklareli 

Körfez krizi bahane edilip fabrikalardan işçi çıkarma eylemi artarak devam etmektedir. 
Sadece Lüleburgaz civarındaki fabrikalardan bu bahane ile 500'e yakın işçimizin iş akdi feshe
dilmiştir. 
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1. İşveren Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde rastlanmayan işçi kıyımını yaparken 
bu gücü nereden almaktadır? 

2. tşçi haklarını korumak ve onları işverene ezdirmemek amacıyla kurulmuş Bakanlığı
nız bu keyfî tutum karşısında işverene karşı şu ana kadar hangi yaptırımları uygulamaya koy
muştur? 

3. tnsan haklarını ve onurunu en üst seviyede korumak istediğimizi tüm dünyaya ilan 
ettiğimiz şu günlerde işçilerimizin bir eşya gibi kapı önüne atılmasını nasıl izah ediyorsunuz? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 10.5.1991 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 290-10-04-10-637/7393/015359 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi: TBMM Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 1.5.1991 tarihli, 7/2036-7546/33088 

sayılı yazısı. 
Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in tarafımdan cevaplandırılmasını istediği "Körfez krizi 

sebebiyle işçilerini çıkaran işverenlere karşı ne gibi yaptırımlar uygulandığı" konusundaki ilgi 
yazı ekinde alınan tarihsiz yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Ülkemizde çalışan ve çalıştıranlar arasındaki hukukî münasebetler 1475 sayılı İş Kanunu
nun öngördüğü çerçevede yürütülmektedir. 

Söz konusu kanun kapsamına giren bütün işyerlerinde, işçi-işveren münasebetleri ve dola
yısıyla çalışanların hak ve yükümlülükleri bu Kanun hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız
ca takip edilmekte ve denetlenmektedir. 

Körfez krizi döneminde ortaya çıkan bir takım ekonomik ve sosyal krizlerin ülkemizde 
iş hayatını olumsuz yönde etkileyerek ekonomide hissedilir bir durgunluk yarattığı bilinmektedir. 

Nitekim, bu dönemde üretimin azalması sonucu maliyetlerin yükselmesi karşısında bazı 
işverenlerin işçi çıkarma yoluna gittikleri Bakanlığıma intikal eden başvurulardan anlaşılmış
tır. Ancak yapılan değerlendirmelerde işten ayrılan işçilerin büyük bir çoğunluğunun, inşaat 
işyerlerinde çalışan ve işyerinin kapanması sonucu zorunlu olarak işten çıkarılan işçiler ile mev
simlik ve kampanya işçileri olmakla birlikte diğer bir kısmını da (kendi isteği ile ayrılma, emek
lilik, iş bitimi, tensikattı, vefat, naklen tayin, işyeri devri, disiplin kurulu kararı, malulen emek
lilik, devamsızlık, işe ara verilmesi, askerlik, ücretsiz izin, işyeri kapanması, evlenme, geçici 
işçi, başka il'e taşınma, 1475 sayılı iş Kanununun 13, 16 ve 17 nci maddelerine göre, deneme 
süresi içinde işten çıkarma) suretiyle ayrılmaların teşkil ettiği anlaşılmıştır. 

Bu arada, bazı işyerlerinde insan gücüne duyulan ihtiyacın azalmasına sebep olan, yeni 
teknolojilerin otomasyonu zorunlu hale getirmesi, bilgisayarların gelişmesi ve ucuzlaması, me
kanik tezgâhların ve elektronik test setlerinin otomatik hale dönüşmesi gibi gerçeklerin de gözardı 
edilmemesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan ülkemizde uygulanan çalışma yasalarında hiç bir işverenin çalıştırdığı işçi
sine bir takım zorunlu sebeplerin ortaya çıkması halinde iş âkitlerini feshederek çıkışlarını ver
mesini engelleyen düzenlemelere yer vermemiştir. 
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Kaldı ki, 147S sayılı tş Kanununun 24 üncü maddesinde; işverenlerin bu Kanunun 13 ün
cü maddesinde belirtilen şartlara uyarak işlerine son verdikleri ve 16 ncı maddenin 111 inci bendi 
gereğince iş âkitlerini feshettikleri işçilerin yerine çıkma veya çıkarma tarihinden itibaren 6 ay 
içinde başka işçi alamayacakları hükme bağlanmıştır. 

Maddenin devamında da bu süre içinde işyerine aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak 
isteyen işverenin durumu uygun araçlarla yayınlayacağı ve işçinin kaydettirdiği adresine noter 
aracılığı ile duyuracağı ve tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde işyerine başvurmayanların 
bu hakkının düşeceği ... işlerine son verilen işçilerin sayısı 10 ve daha fazla olduğu takdirde 

\ de işverenin yeni işe yerleştirilmeleri için, bunların isimlerini niteliklerini çıkarma tarihinden 
en az bir ay önce ilgili tş ve tşçi Bulma Kurumuna bildirmek zorunda oldukları öngörülmüştür. 

Anılan Kanun maddesinin bu hükmü dikkate alındığında işten ayrılan işçilerin altı ay içe
risinde tekrar çağrılması halinde eski işyerlerine dönmeleri yasa gereği olup, uyulması da zo
runlu bulunmaktadır. 

Ayrıca, söz konusu Kanunun 13 üncü maddesinin sondan bir önceki fıkrasında ise ... ge
nel olarak hizmet akdini fesih hakkının kötüye kullanıldığını gösteren durumlarda aynı mad
denin (A) bendinde yazılı önellere ait ücretlerin üç katı tutarının tazminat olarak ödeneceği 
hükmüne yer verilmekle, işverene malî yükümlülük getirilmiştir. 

Diğer taraftan, işçi çıkarılması ile ilgili olaylar Bakanlığımızca titizlikle takip edilmekte, 
işten çıkarma ihbarları alındığında bu işyerleri en kısa zamanda denetime alınıp sonuçlan araş
tırılmakta ve işverenlere cezaî müeyyideler kesinlikle uygulanmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. İmren Aykut 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

116 NCI BİRLEŞİM 

14 . 5 . 1991 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — 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) 

2. — Malatya Milletvekili Galip Demirel ve 65 arkadaşının, basın - yayın or
ganlarında yer alan, bazı milletvekillerinin yasama görevlerine ilişkin konularda görev 
ve yetkilerini meşru olmayan işlere alet ettiklerine dair iddiaların gerçeklik derecesini 
tespit etmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetiyle ve milletvekille
riyle ilgili olarak kamuoyunda menfi imaj yaratılmasını önlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına İlişkin önergesi (10/102) 

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

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

5. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin ili Midyat 
ilçesi Budaklı Köyünde 21.5.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını, tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/106) 
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6. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 10 arkadaşının, Hac sırasında 
meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan olayların nedenlerini 
ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

18. — İzmir Milletvekili Halil Çulihaoğlu 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) 

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

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

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

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

23. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 15 arkadaşının, körfez krizinin ülkemize 
ve halkımıza verdiği ekonomik zararların boyutlarını ve telafi yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103.üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 
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24. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 11 arkadaşının, Türk turiz
minin körfez krizi nedeniyle uğratıldığı ve uğrayacağı zararları asgariye indirebilmek 
için alınması gereken önlemleri ve turizm sektöründeki sorunların çözüm yollarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

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

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

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

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

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

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

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

32. — Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve 23 arkadaşının, Körfez kriziyle 
ilgili yeni gelişmeler ve bu konuda izlenen politika konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına'ilişkin öner
gesi (8/34) 
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33. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici ve 23 arkadaşının, Bingöl îli 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, 
tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/130) 

34. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

42. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan ve 24 arkadaşının, 11.4.1990 
tarihinde yürürlüğe giren ithalat rejimi kararından sonra gerçekleştirilen tekstil maki-
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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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

52. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 11 arkadaşının, kamu iktisadî teşebbüs
leri ile bağh 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) 

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

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

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

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

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

58. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 11 arkadaşının, Türk Kadınını Tanıtma 
ye Güçlendirme Vakfının hangi faaliyetlerde bulunduğunu, hangi uluslararası ihale ve 
anlaşmalardan pay aldığını, kimlerden ne kadar bağış topladığım, bağış yapanlar ve 
Vakfın kurucu ve yöneticileri ile bunların eş ve çocuklarının resmî kurum ve kuruluş
lardan aldıkları iş, ihale ve kredileri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/146) 

59. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 11 arkadaşının, üreticilerin elinden yok pa
hasına çıkan ürünlerin tüketicilere fahiş fiyatlarla yansımasının nedenlerini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

60. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 12 arkadaşının, Kuzey Irak'tan Türkiye -
Irak sınırına göç eden Irak'lılarla ilgili olarak alınan ve alınacak olan önlemler konu
sunda Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/44) 
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61. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 20 arkadaşının, Çalışanların 
Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanunla il
gili olarak yapılan uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/45) 

62. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, kalkınmada öncelikli 
bölgelerde kimlere, hangi amaçla, ne kadar kredi verildiğini, bu kredilerin amacına 
uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını, tpşvik belgelerinin verilmesinde politik bas
kılar ve yöntemler bulunup bulunma'dığını ve uygulanan yöntemlerin bölgenin geri kal
mışlık sorununu çözüp çözemeyeceğini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/148) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

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

9< — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hastanesi 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/175) 
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10. — Zonguldak Milletvekili §inasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu ya
pım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/185) 

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

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

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

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

15. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gazetenin 
12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başbakan
dan «özlü 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) (1) 

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

18. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 
İli Yüksekova İlçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin içişleri 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 İli Yüksekova İlçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Ay-
tepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

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

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

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

24. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, TEK Toroslar 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 İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/358) (1) 

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

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

29. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm 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 ilköğre
tim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/313) 

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

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

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

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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35. — tzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 

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

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

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

39. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca İ988 yılında 
Uluslararası danışmanlık firmalarından alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) (1) 

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

41. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığman 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 Ay tekin Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

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

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

48. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUKSA'da 
çalışan işçiler hakkında emniyet müdürlüklerince albüm düzenlendiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (1) 
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49. — Erzurum Milletvekili ismail 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 Bakla
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 tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

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

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

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

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

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

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

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

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

61. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fa
kültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler hak
kında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/416) (1) 
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62. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarih ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

73. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Burdur il 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) 
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74. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde Tuzla 
mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddialara iliş
kin içişleri 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 fjrmaya kullandırılan dö
viz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

86. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler ilçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 
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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. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili 
davayı izlemek isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan^ 
dan sözlü soru önergesi (6/445) (1) 

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

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 ilçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin içişleri 
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 ismail 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. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanatkâriara kul
landırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 

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

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

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

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



— 16 — 

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 BaşkanvekiUiğine yapılan atamaya ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 

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

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

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

113. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 
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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 ibrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldırılmasının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

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

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

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

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

120. — İstanbul Milletvekili 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 ÇengePin, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önçrgesi (6/488) (1) 

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

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

- 126. — 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) 

(116 ncı Birleşim) 
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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 istanbul Hizmet Vakfına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

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

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

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

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

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 Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 

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

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

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

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

140. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 tari
hinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 
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141. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 

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

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

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

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

146. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bazı futbol 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 Ormanİçi Kö
yünden vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

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

149. — 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 
sofu önergesi (6/542) (1) 

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

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

156. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 
yabancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

.(6/546) (1) 

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

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

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

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

161. — Nevşehir Milletvekili Esat 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 
Silopi İlçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerine mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

165. — Eskişehir Milletvekili M. Gevdet 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) 
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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) 

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

170. — İstanbul Milletvekili Mustafa 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 soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (1) 

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

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

176. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere 
ilişkin Başbakandan 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, PETKtM'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. Istemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 
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İ 82. — 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 Efçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize göç 
eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç olayının maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



• . - 1 3 -

195. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, tzmir İline 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 tarihlinde İzmir'de meyda
na gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

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

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

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

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

202. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan 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 İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

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

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

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

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

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

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

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

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

213. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuralhan'm 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. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

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

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

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

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

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

221. — Muğla Milletvekili Musa GökbePin, Ankara özel Arı Lisesindeki bazı 
öğrenciler için iki resmî aracın servis yaptığr iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) fi) 
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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 İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

225. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, tçel, 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, îzmîr - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

240. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcabk 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 1. Önder KırJı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakanı Ercan Vuralhan'm dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (1) 

243. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteıen BAĞFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların, çevre kir
lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına 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 İline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 
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246. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985 - 1989 yil-
larınaa aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/653) (1) 

247. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sültançiftliği 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) 

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

t 

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 karşılaşılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/641) (1) 

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

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

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

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

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

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 işletmeleri Kuru
munun dış borçlarına ve Kurumca 1987 - 1989 yıllarında üretilen ve tüketime arz edi
len kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) (1) 

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

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

266. — Zongııldak 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 ili Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

268. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum ilindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve ispir - 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 tlhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) (1) 

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

274. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde îli Ulukışla ve Çamardı ilçele
rine bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyışleri 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 İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/609) 

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

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

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

279. — 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 İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

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

282. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars İli 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 çıkarıldıklarriddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) ' 

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

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

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

289. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK içel 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 İli Alanya İlçesi Orman 
İşletme 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) 
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297. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İlindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

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

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

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

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

302. ;— Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların Tl Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin İçişleri 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. — tçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Türkiye Elektrik Kurumunda çalışan 
sözleşmeli personelin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/701) (1) 

308. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Trabzon 
Hastanesi Baştabipliğine yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/702) (1) 
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309. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez ve İpsala ilçelerinde 
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin 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 bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına Jİişjkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

323. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, 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 
Yönelim 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 Miskin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (1) 

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

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

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

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

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

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

(116 ncı 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 İlçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

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

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

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

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

341'. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, T.R.T.'nin, Çankaya Atakule' 
deki «Dreamland» eğlence merkezinin açılışıyla ilgili 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 İşletmelerine ait kanalizasyon atıklarıyla kirlen
diği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/757) (1) 

343. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Noramin iş merkezinde borsa 
için yüksek fiyatla bina satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/758) (1) 

344. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri tli Çukurca ilçesine bağlı 
bazı köylerin tamamen boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/759) (1) 

345. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'mun, Sivas İli Yıldızeli İlçesi Da-
vutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/703) 
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346. —- Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1) 

347. — Kocaeli Milletvekili Ömer Tüfkçakal'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 soru 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 Şahinin, 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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) (1) 

353. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, özel bir şirket tarafından Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayıjıı yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi (6/797) (1) 

354. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, Gebze Topçu Alayında görevli bir teğ
menin Haydarpaşa Askerî Hastanesinde tedavi altına alınmasının nedenine ilişkin Millî 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) (1) 

355. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dursunbey İlçesi Alaçam 
Orman İşletmesince açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakarımdan 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 saldırdıkları 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 fabrikalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/804) (1) 

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

363. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'm, sınır ihlali suçundan dolayı Bis
mil Cezaevinde hükümlü bulunan bir Iraklıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/807) (1) 

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

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

366. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova ilçesi 
Esehdere 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 işleri Başkanlığınca bastırıldığı 
ve bedava dağıtıldığı iddia edilen kitaplara ilişkin Başbakandan" sözlü soru önergesi 
(6/813) (1) 

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

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

371. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu ili İlgaz ilçesi 
Saraycık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatandaş
lara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/731) 
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372. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm, 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. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Amerika'dan ithal edilen pirinçle 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/815) (1) 

374. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1.1.1989 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen pirinç ithalatına ve ithal pirinçlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

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

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

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

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

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

382. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, şeriat düzeni getirmek isteyenlerce Deniz
li'de yapılan toplantıda, laiklik ilkesine karşı cihat çağrısında bulunulduğu iddiasına 
ilişkhı İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) (1) 

383. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu ~tl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtları ve 
huzurevlerinde dinî sohbetler ve konferanslar düzenlendiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

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

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

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

387. — Samsun Milletvekili AH 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 Milletveküi 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 - İş Sendikasınca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

393. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İH Beybağı ve İstasyon 
Mahallesindeki kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra hak sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis edilen arsalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
aoru önergesi (6/867) (1) • 

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

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

396. — Izrnİr Milietveküi Akın Gönen'in, Niğde İli Bor İlçesindeki 600 LV. Aha 
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/868) (1) 

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

398. — Tunceli MiUetvekili Kamer Genc'in, İsparta - Karacaören, Tunceli - Mer
can ve Trakya barajları ile İğdır sulama suyu inşaatları nedeniyle usulsüz ödemeler 
yapıldığı iddiasına üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/872) (1) 
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399. — Antalya Milletvekili Adil Aydım'ın, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/765) 

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

401. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri 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 idaresince halka satılan 
Ankara - Eryarnan'daki 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 hözlü 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'nıın, 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 işleri Genel Müdürlüğünce 
sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/784) 

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

417. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, şeker fabrikası bulunan ilçelerden han
gilerinde Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi bulunmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 

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

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

420. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yılla
rında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yapıtırılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

421. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, trafik kazalarının önlene
bilmesi için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin hareket saatlerinde dü
zenleme yapılıp yapılamayacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/792) 

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

423. — Bursa Milletvekili ilhan Aşkın'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Taşo
cağı ve Asfalt Şantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) (1) 

424. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, T.R.T. Kurumunun 1988 yılında za
rar etmesinin nedenine ve sorumluları hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/874) (1) 

425. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nm, huzurevleri ücretlerine yapılan 
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/875) (1) 
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426. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının mer
divenleri ile merdiven korkulukları için yapılan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/876) (1) 

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

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

429. — İzmir Mületvekili 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) 

431. — 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 
ilişkin (Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) *" 

433. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Missuri Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesince ülkemizle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/886) (1) 

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

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

436. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kamu iktisadî teşebbüslerinde yö
netim kurulu üyeliği veya danışmanlık görevi verilen eski milletvekillerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/818) 

437. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, eski belediye başkanlarından ve 
belediye 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) 

43y. Antalya Milletvekili Hasan Namal'ıri, Antalya Hinde ne zaman olimpik 
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 
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440. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, basında yer alan «bazı üst düzey 
bürokratlarının görevden alınması için kara listeye alındığına» dair haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

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

442. — Bingöl Milletvekili ilhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasî Şubesince gözaltına alındığı 
iddiasına ilişkin içişleri 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 ili Çukurca ilçesinde ko
ruculuk kabul etmeyen köylülerin bulunduğu köylerin etrafının mayınla döşendiği id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

452. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak M Beytüşşebap İlçesine bağ
lı Dönmezler, Kovankaya ve Yassıtaş köylerindeki' vatandaşlardan köylerini boşalt
malarının istendiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 
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453. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Cumhurbaşkanlığının 1990 malî 
yılı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

454. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Mardin ili Dargeçit ilçesinde 30.5.1990 
- 1.6.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/896) (1) 

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

456. — istanbul 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 içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/911) (1) 

458. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Beytüşşebap ilçesi 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 irfan Demiralp'in, Bağ - Kur emeklilerinin yaşam 
standardının yükseltilmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

461. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara ili Şereflikoçhisar İlçesinde 
görevli jandarma bölük komutanı hakkındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/914) (1) 

462. — istanbul 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 Tesisjerinin yıllık üretim miktarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/918) (1) 

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

465. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, karayoluyla hacca gitmeleri yasakla
nan vatandaşların mağdur edildiği iddiasına ve bunlardan alınan paralara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/852) 
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466. — tçel 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 ilçesinde 
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 Adalete Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

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

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

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

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

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

479. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı üst düzey bürokratların «Rabi-
tat-ül Alem-il İslam Teşkilatı» tarafından hacca davet edildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/935) (1) 
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480. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Ankara Sigortanın Etibank tarafın
dan satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

481. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Muğla ili Milas 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. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, vatandaşlıktan çıkartılan bazı 
eski vatandaşlara farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/941) (1) 

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

486. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Eruh ilçesi Bingöl Köyünden bir 
vatandaşın ikibuçuk ay gözaltında bulundurulduğu ve konutunun güvenlik mensup
larınca yakıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) (1) 

487. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı"ida
resince Ankara Mesnevi Sokakta yaptırılan lojmanların tefriş ve tahsisine ve idarece 
bazı usulsüz işlemler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru. önergesi 
(6/943) (1) 

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

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

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

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

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



— 46 — 

493. — Erzurum Milletvekili İsmail Köşe'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 Köşe'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 ipeklerin karşılıksız çıktığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/948) (1) 

499. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A. O. ile 
ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/949) (1) 

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

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

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

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

'04. 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) 



— 47 — 

505. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İline bağlı Dereler ve 
Taraklı köylerinde meydana geld,iği 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 kayıplara ve bu kayıpların telafisi için hangi ülkelerce ne 
gibi taahhütlerde bulunulduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/964) (1) 

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

511. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A.O. Genel 
Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

512. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'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 ve bataklıkların kurutulması projesbne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/981) (1) 
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519. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, beslenme bozukluklarının önlenmesi 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve hekimi bulunmayan sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

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

521. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak ili Uludere ilçesindeki yok
sul vatandaşlara Sosyal Yafdımlaşma 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 ilinin çevre sorunlarıyla 
ilgili olarak yabancı bir firmaya tanzim ettirilen rapora ve bu rapor gereğince alınan 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) (1) 

525. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Yuvacık (Kirazdere) Barajına ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) (1) 

526. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, istanbul - Adapazarı ve izmit - Ya
lova karayolları üzerindeki bazı yerleşim yerlerine üst geçit yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) (1) 

527. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Çankırı İli İlgaz İlçesi Saraycık 
Köyünde 15.7.1987 tarihinde meydana gelen yangından zarar gören vatandaşlara ne 
gibi yardımlar yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/897) • 

528. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, Kalecik Barajı Düziçi ve Os
maniye sulama şebekelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1005) (1) 

529. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, soğuk demircilik meslek dalı için 
yazar kasa kullanma mecburiyetinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/898) 

530. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon ili Bayat ilçesi îmrallı Köyü 
Sağlık Ocağının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/899) 
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531. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Çay - Dinar karayoluna ve Afyon İli 
Emirdağ İlçesine bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

532. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Tatarlı Kasabasında daha 
önce kapatılan jandarma karakolunun yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

533. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İlinin ne zaman doğal 
gaza kavuşturulacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) 

534. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Beşkarış ve Akçaköy barajları
nın yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

535. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Çevre Müsteşarlığınca belediye
lere verilen çöp araçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) (1) 

536. *— Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, • Mardin İlinde kapalı bulunan 
okul sayısına ve öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/904) 

537. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin'de nakliyat işiyle uğraşan 
şoför ve nakliyecilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

538. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Sıtma Savaş Kurumunda 
görevli bir sağlık memurunun emekliye ayrılış nedenine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/907) , 

539. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Aşağı Sakarya Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

540. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magic Box'ın yayınına nasıl ve 
niçin izin verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

541. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Hindeki Gökçeören batak
lığının kurutulması ve Çark Deresinin ıslahı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

542. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü- soru önergesi (6/922) 

543. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magic Box Şirketine Türkiye Kal-
kınma Bankasınca kredi ' verilip verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/923) 

544. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Merkezine bağlı ör-
dekli Köyündeki vatandaşlara ait ot yığınları ile ahırların güvenlik güçlerince yakıldı
ğı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) (1) 

(116 ncı Birleşim) 
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545. —' Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Polly Peck Şirketine Hükümetimiz
ce teminat mektubu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1018) (1) 

546. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Çevre Kanununun uygulanmasıy
la ilgili olarak çıkarılması gereken yönetmeliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1019) (1) 

547. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 1991 yılı Yunus Emre tanıtım 
ve kutlamaları için ne gibi hazırlıklar yapıldığına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/924) 

548. — Çorum Milletvekili Rıza Uıman'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 içişleri 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 ıBaşbâkandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

552. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun Ba
kanlık görevine atanmasından bu yana meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1025) (1) 

553. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi
nin satın alacağı otobüsler için teminat mektubu verilmesi konusunda T. C. Ziraat 
Bankasına yaptığı başvuruya ilişkin Başbakandan sözlü »soru önergesi (6/1026) (1) 

554. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antbirlik Yönetim Kurulunun feshe
dilmesinin nedenine ve bu kuruluşun borçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/953) 

555. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Eskişehir Özel Tip Cezaevinin konu
muna ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

556. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, işkence nedeniyle polisler aleyhine 
açılan bir davaya bakan yargıçların tehdit edildikleri iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/955) 

557. — Erzurum Milletvekili îsmaii Köse'nin, 26,3.1989 tarihinden sonra hangi be
lediyelere ne miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 
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558. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, televizyonda yayınlanan «32 nci 
Gün» programına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

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

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 Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. 
gezisi sırasında Başkan Bush'la yaptığı görüşmede Kıbrıs konusunun ele alınıp alın-' 
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) (1) 

564. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Yüksekova Esendere - Tülveren 
(Tıloran) Köyünde meydana gelen olayda güvenlik güçlerince ölü ve yaralı olarak ele 
geçirilenlerin terörist olmadıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1040) (1) 

565. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, yurt dışında çalışan yurttaşları
mızın doğan çocuklarına verilebilecek isimlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/982) 

566. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, üniversitelere bağlı hastanalere başvu
ran dar gelirli vatandaşların ücretsiz olarak muayene ve tedavi edilmelerinin düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/983) 

567. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
yapıldığı iddia edilen bilgisayar ihalesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/985) 

568. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfınca gerçekleştirilen kok kömürü ithaline dair ihalenin iptal nedenine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

569. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Adıyaman İl özel İdaresince ger
çekleştirilen kum ocağı ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) 

570. -*- Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Türkiye Taşkömürü Kurumu ile ilgili 
iddiaıara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) (1) 
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Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetleriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1044) (1) 

572. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Aile Bütünlüğünün Korunması Dairesi eski Başkanına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/988) 

"573. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Genel Müdürü için tanzim ve tefriş edildiği iddia edilen makam odalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

574. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu için gerekli mobilya ve büro 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 Uıman'ın, Devlet alacaklarına uygulanan faiz ora
nına ye 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 î. Önder Kırlı'nın, Susurluk îmam - 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. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Baş-
hukuk Müşavirliğine yapılan atamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1052) (1) 
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583. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, YÖK Başkanı ve üniversite rektör
leri ile yardımcılarınım 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 iline bağlı bazı köylerdeki 
okulların köy evleri ile birlikte yakıldığı iddiasına ve bu köylerdeki öğrenciler ile öğ
retmenlerin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) (1) 

585. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Yüksek öğretim Kanunu ile Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettikleri iddia edilen öğretim üyeleriyle 
ilgili olarak Vilayetçe takibat yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1003) 

586. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Bayan özal'm A.B.D. ve Japonya zi
yaretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) (1) 

587. — istanbul 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. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, özel Harp Dairesine bağlı ol
duğu iddia edilen bir örgüte ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) 

590. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakarın, müteahhit firmaya ödeme yapıl
madığı için Şanlıurfa Tünel inşaatının durduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1063) (1) 

591. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Güneydoğu'da görev yapan güvenlik 
görevlilerinden bazılarının psikolojik problemleri nedeniyle suç sayılacak eylemler 
yaptıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1011) 

592. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Köroğlu Caddesinde bulunan 
bir binanın Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresince kiralandığı ve ileride satın alı
nacağı konusunda anlaşmaya varıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1069) ( 1 ) . 

593. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, CIA Başkanının ülkemize geliş ne
denine ve 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 iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 
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596. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Aslanapa - Altıntaş yoluna ve 
Kütahya Köy 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 îihami Binici'nin, Özel Harp Dairesi ile Kontrgerilla 
Örgütü arasında ilgi bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1072) (1) . -

598. — Bingöl Milletvekili lllhami Binici'nin, 12 Eylül 1980 öncesinde «ordu yöne
time el koymalıdır» talebinde bulunduğu iddia edilen kişilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1073) (1) 

599. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Kontrgerilla Örgütünün varlığına ve 
çalışma sahasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

600. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Kontrgerilla örgütünde bulunduğu 
iddia edilen silahlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1) 

601. — îzrnıir 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 I. Önder Kırlı'nın, Bandırma İlçesinde kurulmakta 
olan «Hidrojen Peroksit» fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1081) (1) 

606. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Savunma Sanayi Müsteşarlığının he
likopter üretimi için açtığı iddia edilen ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1028) 

607. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, «İlk - San» İlkokuİu Öğretmenleri Sağ
lık ve Sosyal Yardım Sandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1029) 

608. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum tünde 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 isçilerinin greve gitmelerinin 
nedenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) (1) 

611. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, «Kontrgerilla» olarak büinen Özel 
Harp Dairesi mensuplarına Başbakanlık örtülü ödeneğinden ödeme yapılıp yapılma
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1085) (1) 

612. — Kars Milletvekili Mahmut Âlınak'ın, Kars İli Kağızman İlçesi Akyayla Kö
yüne yapılan operasyon sırasında meydana geldiği iddia edilen bazı olaylara 'ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1086) (1) 

613. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Muğla İli Milas - ören yolunun ge
nişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1087) (1) 

614. — Kocaeli Milletveküi Ömer Türkçakal'ın, Sarıyer Beşiktaş maçının 
TRT'den naklen yayınlanmamasuun nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1088) (1) 

615. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İline bağlı bazı köy
lerin güvenlik nedeniyle boşaltıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ' Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1089) (1) 

616. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesine bağlı 
bazı köylerdeki ilkokulların eğitime kapalı tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1090) (1) . 

617. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri lü Yüksekova İlçesi Yu
karı Tıluran Köyünde çobanlık yapan bir vatandaşın gözaltına alın masının 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 Milletveküi Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesinde 
11.12.1990 tarihinde meydana gelen olaylara ve İlçe Jandarma Komutanı hakkındaki 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) (1) 

621. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, ülkemiz ile Romanya arasında sı
nır ticareti anlaşması bulunup bulunmadığına ve ülkemize gelen Romen turistlerle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) (1) 
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622. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır ili Lice İlçesi Jandarma 
Komutanının maiyetindeki bazı görevlilere baskı yaptığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1100) (1) 

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

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

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

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

627. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Dbğan'ın, İdil 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 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/1107) (1) 

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

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, İstanbul İli Yeniköy sahil şeri
dinin tahrip edildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) (1) 

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

633. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, yurt dışında çalışan ve iznini 
kullanmak üzere Türkye'ye gelen bir vatandaşın ölümüyle ilgili olarak ne gibi işlem
ler yapıldığına ilişkin İçişleri 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 Barbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) (1) 

636. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, yurt dışında çalışan vatandaşlarımız ta
rafından kurulan spor kulüplerine yardım yapılıp yapılmayacağına ve Afyon iline 
bağlı bazı ilçe ve kasabaların futbol sahası ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1121) (1) 

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

638. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, maden işçilerinin yürüyüşlerini görün
tülemek üzere basın mensupları için kiralanan helikopterin pilotlarının gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) (1) 

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

640. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Cumhurbaşkanının 3628 sayılı Ya
saya göre mal beyanında bulunup bulunmadığına ve bir inşaat şirketinin 1984 yılın
dan bugüne kadar Devletten aldığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü-soru önergesi 
(6/1125) (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. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1988 yılında ve daha öncesinde ülke
miz üzerinden Irak'a silah geçişine göz yumulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1136) (1) 

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. — izmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 1990 yılının ilk yarısında ithalat rejimi 
kararına aykırı olarak eski tekstil makineleri ithal edildiği iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) 

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

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

652. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Atatürk Barajı inşaat ve su toplama 
alanları için yapılan kamulaştırma işlemlerine ilişkin Bayındırlık ve Mân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1139) (1) 

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

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

655. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, valiler ile ANAP'lı belediye başkan
ları hakkında Memurin Muhakematı Kanunu uyarınca istenip de izin verilmeyen so
ruşturma taleplerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) (1) 

'i -

656. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Adana İli Seyhan İlçesi İmam Ha
tip Lisesindeki bir öğretmenin çekmiş olduğu telgraf nedeniyle cezalandırıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1097) 

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

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

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

660. — Tokat Milletvekili Kenan Süzer'in, TRT'nin, körfez savaşıyla ilgili naklen 
yayınına ve CNN Televizyonu ile anlaşması bulunup bulunmadığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1104) 
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661. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Milas ilçesi Kemerköy'deki ilköğre
tim okulunun lise veya meslek lisesine dönüştürülmesine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1147) (1) 

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

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

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

665. — İzmir Milletvekili Blirgen Keleşsin, tekstil sektöründeki teknolojinin ye
nilenmesi için kullandırılacak yatırım kredilerinin koşullarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesü (6/1153) (1) 

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

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

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

669. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selyi'nin, Kütahya ili Simav ilçesi De
mirci Kasabası Öreyler ve Çaysimav köylerindeki bazı evlerin sivil timler tarafından 
arandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) (1) 

670. —• Balıkesir Milletvekili i. Önder Kırlı'nın, Körfez savaşından kaynaklanan 
sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1158) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

681. — Balıkesir Milletvekili î. Önder Kırlı'nın, yabancı dil tazminatı ödemelerine 
esas olmak üzere yapılan sınıflandırmanın neden olacağı sorunlara ve bu uygulamadan 
vazgeçilip geçilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1189) (1) 

682. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Eruh - Nivila (Çizmeli) Köyü 
halkına köy korucuları tarafından işkence ve eziyet edildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) 

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

684. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Siirt İli Eruh İlçesi Emte (Gönül-
aldı) Köyünün zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1191) (1) 

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

686. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir Çimento Fabri
kasının neden olduğu çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1193) (1) 

687. -^- İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, kamu ve özel kuruluşların 
1983 - 1990 yıllarında ödedikleri kurumlar vergisine ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1194j (1) 
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688. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, faizsiz finans kurumlarının 1984 -
1990 yıllarında ödedikleri kurumlar vergisine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1195) (1) 

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

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

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

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

693. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, izmir'de menkul kıymetler borsası ku
rulması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1199) (1) 

694. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, ülkemizde faaliyet 'gösteren vakıf
lara ve denetimlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1200) (1) 

695. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «İcraatın İçinden» ve «Gelişen 
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1201) (1) 

696. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizde irticai faaliyette bulun
duğu iddia olunan örgütlere ve bu faaliyetlere karşı alınan önlemlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1202) (1) 

697. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985 yıllarında ülkemiz 
üzerinden İran'a silah sevkedildiği ve demokrasi dışı güçlerin Devletin haber alma 
örgütleriyle işbirliği içinde bulundukları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1203) (1) 

' 698.-— İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
İdaresinin Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1204) (1) 

699. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «Adımlar Gazetesi» Ankara Tem
silciliğinde polisçe yapılan aramayı izlemeye gelen bir gazetecinin gözaltına alındığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) (1) 

700. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, körfez krizi nedeniyle ekonomi
mize çeşitli yollarla açıktan para girdiği iddiasına, ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1206) (1) 
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701. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1207) (1) "' 

702. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizce, İslam Kalkınma Ban
kası ile Kuveyt, Suudi ve Sama fonlarından alındığı iddia edilen kredilere ve 1989 yı
lında güvenlik güçlerine intikal eden irtica olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1208) (1) 

703. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizdeki Kuran kurslarına ve 
1983 - 1989 yıllarında güvenlik güçlerine intikal eden irticaî faaliyetlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1209) (1) 

704. — İstanbul, Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Tarabya Oteline ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) (1) 

705. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şırnak İlinde kömür ocaklarında mey
dana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1211) (1) 

706. -T- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince gerçek
leştirilecek körüklü otobüs alımlarının engellendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1212) (1) 

707. —• İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Körfez krizinin ekonomimiz üzerin
deki olumsuz etkilerine karşı ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1213) (1) 

708. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, İzmir İli Selçuk İlçesi Çamlık Kö
yündeki ;taş ocağının neden olduğu sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1214) "(1) 

709. —•* İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, İzmir İli Dikili İlçesinde bulunan Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne ait bir taşınmazın ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1215) (1) 

710. —• İsparta Milletvekili Abdullah Aykon Doğan'ın, D.S.İ. Genel Müdürlüğünce 
ihale edilen tarım amaçlı yatırım projelerine ilişkin Bayındırlık ve' İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1216) (1) 

711. — İsparta Milletvekili Abdullah Aykon Doğan'ın, Şarkikaraağaç Ovası sula
ma projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217) (1) 

712. —• Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, Ankara - Polatlı karayoluna ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1218) (1) 

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

714. — Tokat Milletvekili Kâzım Özev'in, Tokat İlindeki pancar üreticilerinin ürün 
bedeli alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1219) (1) 
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715. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, ekonomi uzmanlarına hazırlattırılan 
«Türkiye'de 1980 Sonrası İhracata Yönelik Sanayileşme Modeli» başlıklı raporun tez 
olarak kullanıldığı iddiasına ilişkin. Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) (1) 

716. — Çorum Milletvekili Rıza llıman'ın, 1991 yılında yapılan ilköğretim müfet
tişliği sınavına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) (1) 

717. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, şeker pancarı üreticilerinin ürün 
bedeli alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) (l) 

718. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıka
rılan 14 No. lu Bütçe Uygulama Talimatının ve buna bağlı olarak yapılan işlemlerin 
Taşıt Kanununa aykırı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1223) (1) 

719. — İstanbul Milletvekili Yüksek Çengel'in, Toplu Konut ve Konut Edindirme 
fonlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224) (1) 

720. —• Erzurum Milletvekili İsmaiil Köse'nin, milletvekili lojmanlarında oturan 
milletvekilleriinim ödenmeyen telefon borçlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1141) 

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

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

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

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

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

726. •-- Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, çiftçilerin bazı sorunlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 

727. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, işsizliği azaltmak için ne gibi ted
birler alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1161) 

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

729. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Kuru
munda çalışan işçilerin 1991 yılı son ikramiyelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1163) 
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730. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Çaycuma İl
çesi girişine sinyalizasyon yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1164) 

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

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

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

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

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

736. — İsparta Milletvekili tbrahim Gürdal'm, İsparta Merkez Hanife - Sultan 
Mahallesi taşkın koruma projesine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1170) 

737. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'm, Şarkikaraağaç İlçesi sulama proje
sine ilişkin B&yındırlik ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 

738. — İsparta Milletvekili tbrahim Gürdal'm, İsparta - Uluborlu Barajı yukarı 
havza ıslahı taşkın ve rüsübat kontrolü projesine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1172) -

739. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'm, Şarkikaraağaç Yenişar Bademli Ka
sabası sulama projesine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1173) 

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

741. — İsparta Milletvekili tbrahim Gürdal'm, İsparta tli Kapalı Yüzme Havuzu 
ikmal inşaatına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1175) 

742. — İsparta Milletvekili tbrahim Gürdal'm, İsparta - Senirkent İlçesi jandarma 
subay ve astsubay lojmanları inşaatına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1176) 

743. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'm, İsparta Sütçüler ilçesi hâkim ve 
savcı lojmaman inşaatına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1177) 
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744. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli 500 kişilik yurt inşaatı 
projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) 

745, — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, Savunma Sanayii Müsteşarının, Cum
hurbaşkanının A.B.D. gezisine hangi amaçla katıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1183) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 19, 47, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 164, 
166 ve 167 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/14, 1/8, 1/83, 1/77, 1/76, 1/75, 1/74, 
1/78, 1/73, 1/72, 1/29, 1/71, 1/70, 1/69, 1/30, 1/68, 1/67, 1/66, 1/65, 1/64, 1/57, 
1/63 4 1/62, 1/61, 1/60, 1/59, 1/58, 1/56, 1/55, 1/34, 1/79, 1/81, 1/80, 1/31, 1/33, 1/32) 
(S. Sayısı 558) (Dağıtma tarihi 10.5.1991) 

2. — 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) 

3. — 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) 

4. — Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/760) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

5. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ile Ankara Milletvekili Hazım Ku-
tay'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Geçlici 32 nci Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/503) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma 
tarihi : 29.3.1991) 

6. — 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) 

7. — 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) 

(116 nci Birleşim) 
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8. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun 
313, 314 ve 315 inci Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında Kanun Tek
lifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu ve 12 Arkadaşının 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun Ek 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, İzmir 
Milletvekili Ahmet Ersin'in 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 478 inci Maddesinin 2 nci 
Fıkrası ile 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tek
lifi* Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/757, 2/276, 
2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: 12.2.1991) 

9. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin' 
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna îki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve tçişleri Komisyonu 
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi: 28.11.1990) 

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

X 11. — 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 12. — 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) 

13. — 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) 

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

X 15. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 
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X 16. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

17. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu iktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

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

19. - r 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) 

20. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

21. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal-
dırıln ası Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (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 (3/1Ö44) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

23. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.5990) 

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

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 (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 
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26. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

27. — içel 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) 

28. — 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) . 

29. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

30. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 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) 

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

32. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı: 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 

33. —• istanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dişi 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) 

34. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi Î 31.10.1990) 

35. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi • 8.11.1990) 

X 36. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bent ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
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ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28.Î2.1990) 

37. — 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) 

38. — 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) 

39. — 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) 

40. — 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) 

41. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 20.5.1990 Tarih ve 3644 Sayılı 130 
İlçe Kurulması Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/385) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1991) 

42. — 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) 

43. — Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bü,tçe komisyonları raporları (1/721) (S. Sa
yısı : 523) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

44. — Uzman Jandarma Kanununa Bazı Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/791) '(S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

45. — 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) 

46. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Mer
kezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
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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) 

47. — îzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt ve 4 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 55 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında İçtüzük 
Değişiklik Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/484) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma 
tarihi : 7.3.1991) 

48. — 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) 

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

X 50. — Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal ve 9 Arkadaşının, Çanakkale Savaş
larına Katılanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/338) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1991) 

X 51. — Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/664) 
(S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi s 29.3.1991) 

X 52. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı, Aydın Milletvekili 
Mehmet Yüzügüler'in Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve Kırk
lareli Milletvekili Gürcan Ersin'in 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkın
daki Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet, İçişleri ve 
Tarım, Ormaû ve Köyişleri komisyonları raporları (1/736, 2/390, 2/464) (S. Sayısı: 552) 
(Dağıtma tarihi : 22.4.1991) 

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

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş .Müftüoğlu'nun; 11 Genel Meclisi Üyeleri, 
Belediye Meclisi Üyeleri ve Belediye Encümen; Üyelerine Silah Taşıma Vesikası Ve
rilmesi için 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 
7 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve İçişleri Kjomislyonu Riai-
poru (2/247) (S. Sayısı : 559) (Dağıtma tarihi : 3.5.1991) 
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55. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/797) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma tarihi : 3.5.1991) 

56. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ve 2 Arkadaşının, 21.5.1986 Tarihli ve 
3289 Sayılı Kanunun Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/523) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tari-
rihi : 7.5.1991) 
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(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




