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2. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, Mayıs ayı fiyat artışlarına 
ve ekonomideki son gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Baka
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Sanayi ve Tica
ret Bakanı Şükrü Yürür'ün dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Dev
let Bakam tsmet özarslan'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1689) 

2. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1690) 

3. — Fransa'ya gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Togay Ge-
malmaz'ın dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1691) 

4. — Fransa'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın dönüşüne ka
dar, Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanı t. Kaya Erdem'in vekâlet edeceğine 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1692) 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 24 arkadaşının, Tekel'e ait olan rakı 

dışsatımı yetkisini, 12.4.1990 tarihinde imzalanan bir sözleşme ile sözleşme ta
rihinde kurulmamış olan bir şirkete vererek bazı kişileri koruduğu ve devleti za
rara uğrattığı iddiasıyla Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci hakkında 
gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/28) 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in,Türk Hava Yollan grevine ve grev 
sürecinde yapılan bazı işlemlere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz Tun-
cer'in yazılı cevabı (7/2062) 

2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İskenderun İli Madenli Beldesi Bele
diye Başkanı hakkındaki iddiaya ilişkin sorusu ve İçişleri. Bakanı Abdülkadir 
Aksu'nun yazılı cevabı (7/2072) 

3. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, emniyet mensuplarına öde
nen kırsal bölge tazminatına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Ak
su'nun yazılı cevabı (7/2078) . 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Bingöl Milletvekili tlhami Binici, Bingöl ve ilçelerinde meydana gelen sel felaketi ve alın

ması gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 
Macaristan Millet Meclisi Başkanının vaki davetine icabet edecek Parlamento Heyetine 

katılamayacak olan istanbul Milletvekili Temel Gündoğdu'nun yerine ANAP Grup Başkanlı
ğınca tzmir Milletvekili Ramiz Sevinç'in aday gösterildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Danışma Kurulunun, 2955 Sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 49 uncu Mad
desinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/477) (S. Sayısı : 571) 
île, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifinin (2/570) (S. Sayısı: 570), 48 saat geçmeden, gündemin "Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kısmının 5 ve 6 ncı sıralarına 
alınmasına ve sırası geldiğinde görüşülmelerine, diğer kanun tasarı ve tekliflerinin sırasının buna 
göre düzenlenmesine ilişkin önerisi kabul edildi. 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarı
sının görüşmeleri, (1/757, 2/276, 2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sayısı : 513) (Hükümet ve 
Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 

Yargıtay Kanununun Bazı maddelerinde; 
8.7.1948 Tarihli ve 5254 Sayılı Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında 

Kanunda; 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları (1/721, 1/745) (S. Sayıları : 523, 517) ile, 
21.5.1986 Tarihli ve 3289 Sayılı Kanunun Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi, 
2955 Sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 49 uncu Maddesinin Dördüncü 

Fıkrasının Değiştirilmesi, 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya

pılması, 
2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 

2 Ek Madde Eklenmesi, 
Hakkında Kanun Tekliflerinin (2/523, 2/477,2/570; 2/294, 2/301, 2/478, 2/16) (S. Sayı

ları : 563, 571 570, 567) yapılan görüşmelerden sonra, kabul edilip kanunlaştıkları açıklandı. 
4.6.1991 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.03'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulludim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Balıkesir Bursa 

Ali Sami Akkaş Mustafa Ertuğrul Urdu' 
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II. — GELEN KAĞITLAR 

31.5.1991 Cuma 

Tasarı 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki işbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/811) (Dışişleri Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 29.5.1991) 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İlinin doğalgaz ve ulaşım sorunlarına iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1255) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.5.1991) 

Yazûı Soru Önergeleri 

1. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Bulgar Sahil Güvenlik Kuvvetlerince tutuklandıkla
rı ve Bulgaristan'da yargılanacakları iddia edilen Türk balıkçılarına ne gibi yardımlar yapıla
cağına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/2105) (Başkanlığa geliş tarihi : 
30.5.1991) 

2. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü İlçesindeki "Güldere Göleti" ve "Du-
ruçay Barajı" inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/2106) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.5.1991) 

3. — tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, 1990 ve 1991 yıllarında gerçekleştirilen yaş 
sebze ve meyve ithalatına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/2107) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 30.5.1991) 

3.6.1991 Pazartesi 

Teklif 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Kütahya Milletvekili M. Uğur Ener," 
Tokat Milletvekili Kâzım özev ve Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 13.10.1983 gün ve 2919 
Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun teklifi (2/573) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.6,1991) 

Tezkereler 

1. — İller Bankası Genel Müdürlüğünün 1990 Yılı Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabına Ait 
Faaliyet Raporunun Sunulduğuna ilişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/1687) (Kamu iktisadî Te
şebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.5.1991) 

2. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1688) (Anayasaya ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.5.1991) 

Yazdı Soru Önergesi 

1. — Kars Milletvekili Mahmut* Alınak'ın Bitlis ili Güroymak ilçesinde gözaltına alınan 
üç vatandaşın Jandarma Karakolunda maruz kaldıkları iddia edilen olaya ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/2108) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.5.1991) 
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4.6.1991 Salı 

Raporlar 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz, Ağustos, Eylül 1990 Ayları 
Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (S/55) 
(S. Sayısı : 572) (Dağıtma tarihi : 4.6.1991) (GÜNDEME) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meçlisi Saymanlığının Ekim, Kasım, Aralık, 1990 Ayları He
sabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/56) (S. 
Sayısı : 573) (Dağıtma tarihi : 4.6.1991) (GÜNDEME) 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat, Mart 1991 Ayları Hesabı
na ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/57) (S. Sayısı 
: 574) (Dağıtma tarihi : 4.6.1991) (GÜNDEME) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ceylanpınar'daki bir gazeteciye gön
derilen kitap kolisi ve mektuplara polisçe el konulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/2109) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.6.1991) 

2. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ka- , 
nununun ek 1 inci maddesinin uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2110) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 3.6.1991) 

3. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorunutli Alaca ilçesine bağlı bazı köylerde do
ludan zarar gören çiftçilere ne gibi yardımlar yapılacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2111) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.6.1991) 

4. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İlinde yapılacak havaalanı için yeniden 
arazi belirlenmesinin nedenine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2112) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 3.6.1991) 

5. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi araştırma görevlilerinden birine kınama cezası verilmesinin nedenine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2113) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.6.1991) 

6. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, Türkiye'nin, NATO hızlı mukabele gücüne 
katkılarına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/2114) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 3.6.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Ay I ekin Kotil 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 125 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Üç arkadaşımıza gündem dışı söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Çorum Milletvekili Cemal Şalun'in, Çorum ilinde yeni kurulan ilçelere bağlanan köylerin 
sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Çorum Milletvekili Sayın Cemal Şahin, yeni kurulan ilçelere bağlanan köy
lerle ilgili gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Şahin. 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama başlarken, 

hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 
Sayın milletvekilleri, takdir edersiniz ki, Yüce Meclisimizin görevi, köyümüzün, köylümü

zün, esnafımızın, işçimizin memurumuzun, emeklimizin, velhasıl tüm Türk Milletinin dertle
rine çare aramak, onların refahını sağlamak için yeni yasalar çıkarmak; gerekiyorsa, eski yasa
ları değiştirmektir. Bu yapılamadığı takdirde, ülke genelinde olsun, il ve ilçe bazında olsun mey
dana gelecek sıkıntılar, elbette önünde sonunda Yüce Parlamentoya kadar geliyor ve bizleri 
büyük oranda meşgul ediyor. 

Hafta sonlarında Çorum'a gittiğimde, yeni oluşturulan beldelerimizde, ilçelerimizde, ge
rek ilçe bazında, gerekse o ilçelere bağlanan köyler bazında yapmış olduğumuz araştırmalar 
sonucunda, büyük sıkıntılar olduğunu tespit etmiş bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, Çorum bazında 5 yeni ilçe oluşturuldu, tik etapta 
Boğazkale ve Uğurludağ İlçelerimiz, ikinci etapda da eski adıyla Karaören, yeni adıyla Oğuz
lar ve buna ilave olarak Dodurga ve Laçin İlçeleri oluşturuldu. Bu ilçeler oluşturulurken doğal 
olarak, bu ilçelere yeni köyler bağlandı, yeni sınırlar, yeni düzenlemeler getirildi. 

Bu yeni ilçelere köyler bağlanırken, birtakım coğrafî durumlar köylümüzün içinde bulun
duğu sosyal ve ekonomik koşullar nazara alınmadan -beni bağışlayınız belki de, büyük bir ih
timalle rasgele bağlandıkları için, aradan bir iki yıl geçmiş olmasına rağmen, şimdi gelinen 
durum tam bir perişanlık arz etmektedir. Köylümüz büyük oranda sıkıntıdadır. 
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Bu hafta gezdiğim, eskiden Sungurlu'ya bağlı olan şimdi ise Uğurludağ ilçemize bağla
nan Kaledere, Ortakışla, Sarıcalar ve Oyaca gibi pek çok köyde yapmış olduğum tetkiklerde 
öğrendiğime göre bu yörelerde, hangi ilçeye bağlanılacağı konusunda plebisit yapılmıştır. Belki 
çok garip bulacaksınız; ama, Çorum'un plebisit yapılan hemen hemen tüm köylerinde -sıfıra 
yakın bir sonuçla- köylünün, eski ilçelerine bağlanmak istediği meydana çıkmıştır. Elbette ki, 
bu sonuç yetmiyor; yetmediği için,, bu köylerin eski ilçelerine bağlanması için normal yasal 
prosedürün de işletilmesi gerekiyor. Eğer, bu prosedür zamanında işletilmez, gecikmelere ne
den olunursa, bugün bu kürsüde belirtmeye çalıştığım sıkıntılar boyut değiştirerek, büyük oran
da, daha başka mecralara akacaktır diye düşünüyorum. 

Sıkıntıların başında, yeni kurulan ilçelerimize yapılan memur tayinlerindeki gecikmeler 
gelmektedir. Bu ilçelerimizde, henüz, devletin tüm kurum ve kuruluşları oluşmuş değildir; pek 
çoruna henüz kaymakam tayin edilmiş değildir; vekillerle idare edilmektedirler. Ulaşım im
kânları büyük oranda halledilmiş değildir. Memur tayin edilmekte ise de memurun kalacağı 
yer yoktur. Düşünebiliyor musunuz, bir küçücük ilçede, kiralar 300-400 bin lira olmuştur!.. 
Devlet oraya memur tayin etmiş, memurlar mesken bulamadıkları için büyük sıkıntılar içerisi
ne düştüklerinden, üç kişi, beş kişi bir araya gelerek pansiyon gibi yerler tutmak zorunda kal
mışlardır. Tabiî, bunun karşısında, oraya tayin edilen memurlar, hemen ikinci gün -kendi ör
gütlerine başvurmak suretiyle- ya başka yerlere tayin talebinde bulunuyorlar ya da istifa edi
yorlar. Yani, memurlar bakımından da büyük sorunu kira olayı oluşturuyor. 

Devletin tüm kurumlarının oluşturulabilmesi için, orada altyapı hazır değil; mahkemeler 
oluşkırulmuş değil, nüfus yenileme işlemleri tamamlanmış değil ve öyle garip olaylarmeydana 
gelmiş ki, müsaade ederseniz bir örnekle arz edeyim : Uğurludağ İlçesine bağlı köylerin asker
lik işleri, Sungurlu İlçesinden bağlanan köylerinki şu anda İskilip'te yürütülüyor. Nüfus kayıt-

« larının yenilenmesine karar verilmiş ve aradan uzun zaman geçmiş olmasına rağmen, ulaşım 
imkânsızlıkları sebebiyle köylümüzün cebinde, hâlâ, yeni ilçe nüfus müdürlüğünce düzenlene
cek nüfus cüzdanları yok. Askerlik işlemleri farklı ilçelerde, muhakemeler farklı ilçelerde ol
maktadır. Dolayısıyla, eskiden, köylünün ulaşım sorunu tek sorunu iken, şimdi bu üçe bölün
müş ve işleri nedeniyle 3 ilçeye gidip gelmek zorunda kalıyor. 

Oysa biz, bu ilçeleri oluştururken, bu kürsülerden, "efendim, bir nüfus kaydı çıkarmak 
için köylümüz niçin ilçeye veya uzak yerlere kadar gitsin!; ayağının dibinde ilçe oluşturalım, 
vatandaşımız rahat etsin" deniliyordu. Şimdi görülüyor ki, vatandaşlarımızın, devletle olan 
ilişkilerini -birbirine bağlı olarak çeşitli kurumlar itibariyle farklılık göstermekle beraber- 1 il
çe yerine 3 ilçede yerine getirmek zorunda kalmaktadırlar. Arz ettiğim gibi, ulaşım imkânları 
yetersizdir. 

Bu da yetmiyormuş gibi, köylüler, ürettikleri mallarını satamıyorlar. Bana pek çok köy
lerde, aynen, "biz eskiden, tereyağımızı, tavuğumuzu, hindilerimizi ve ürettiğimiz mallan ilçe
lere götürüp satıp harçlık yapıyorduk, şimdi ise, yeni oluşturulan ilçelere bunları götürüp sata
mıyoruz; çünkü, zaten bu malları kendileri üretiyorlar. Bizim malımızı, tavuğumuzu kim ala
cak? Ürettiğimiz malları satamayınca, harçlık oluşturamıyoruz ve ilçeye gitmemiz de âdeta müm
kün hale gelmiyor; dolayısıyla, büyük sıkıntılar çekiyoruz. Oluşturulan o yeni ilçenin, bizim 
köyümüzden ne farkı var?" diye dert yanıyorlar. 

Sayın milletvekilleri, aynı sıkıntılar meralar bakımından da devam etmektedir. Meraların 
paylaşımı büyük sorun olmuş, ormanların paylaşımı büyük sorun olmuş, akarsuların ve su kay-
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naklarının paylaşımı, dağıtımı ve kullanımı büyük sorun olmuş bu köylerimizde. Tüm bu sı
kıntılardan kurtulmak için, köylülerin yeni yeni çareler peşinde koştuklarını gördüm. Müsaa
de ederseniz, bu konuda bir örnek arz edeyim : Köylü, eski ilçesine göçüyor gibi yeni ilçesinde
ki nüfus kayıtlarını eski ilçelerine getiriyor; fakat, tekrar yeniden köyüne dönmek zorunda bı
rakılıyor. Görüyorsunuz ki, tüm bu uygulamalar, yeni çareler arayan köylü için büyük bir dert 
ve sorun haline gelmiş oluyor. 

Çarşı ve pazara alışveriş için gelen vatandaşlarımızın konaklamaları için, yeni ilçelerimiz
de otel sıkıntısı vardır. Köylüler "bu yeni ilçelerde bizi misafir olarak kabul etmiyorlar, otel 
de yok, lokanta olarak yemek yiyecek yer bulamıyoruz; çarşıda ağaçların dibinde oturarak ye
mek yiyoruz. İlçelerin gelenekleri, görenekleri farklı" diye şikayette bulunuyorlar. 

Sayın milletvekilleri, sonuç olarak ifade edeyim ki, biz, bu yeni ilçeleri oluştururken, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti olarak, bunlarla ilgili şikayetlerimizi ve eksiklikleri bu kürsülerde 
elbette çok söyledik, tşte şimdi, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin o zamanlar ortaya koyduğu 
şikayetlerin bir bir meydana çıktığı anlaşılıyor. Altyapısı tamamlanmadan, kadastro çalışma
ları yapılmadan, imar durumu olmadan, devletin tüm kurum ve kuruluşlarının yerleşmesine 
uygun ortam hazırlanmadan ilçeler oluşturduk ve vatandaşlarımız şimdi bunun sıkıntısını çe
kiyorlar. 

Bu konuda ne yapılmalı? Elbette, yasalar günün şartlarına göre yeniden ayarlanmalıdır. 
Konuşmamın başında da arz ettiğim gibi, bu husus, Yüce Meclisimizin görevlerinin başında 
gelmektedir. 

Sayın milletvekilleri, mesele gayet basittir : Devletin yetkili organları -konuşmamın başın
da da arz ettiğim gibi- bu köylerimizde bile plebisit yapmışlar. Bu plebisit neticesinde, köylüle
rimizin ve vatandaşlarımızın, sıfıra yakın sonuçlarla, eski ilçelerine bağlanmayı istedikleri res
men ortaya çıkmıştır. 

Şimdi, ilgililerden istirhamım şudur : İçişleri Bakanlığımızca ve ilgili devlet kuruluşları
mızca, zaman geçirmeden ve acil bir şekilde, bu plebisit sonuçlarına uygun olarak, behema-
hal, bu köylerin meselelerine el atılmak suretiyle, gereken düzenlemeler yeniden yapılarak, va
tandaşımızın huzuru sağlanmalıdır. 

Beni dinlediğiniz için hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 

2. — Zonguldak Afüleloeküi Tevfik Ertüzün'ün, Mayıs ayı fiyat artışlarına ve ekonomideki son 
gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Kemal Akkaya 'nın cevabı 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Sayın Tevfik Ertüzün, Mayıs ayı enflasyonu ve eko
nomideki son gelişmeler konusunda gündem dışı söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Ertüzün. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün 4 Hazi
ran 1991 : Her ayın 4 ünde olduğu gibi, aylık fiyat artışları, bir yandan Devlet İstatistik Ensti
tüsü tarafından, diğer yandan İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanmıştır. Bu fiyat artış
ları hakkındaki düşüncelerimi sizlere arz etmek üzere gündem dışı söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; açıklanan rakamlara baktığımız zaman, istanbul Ti
caret Odası tarafından hesaplanan fiyat artışları şöyle bir tabloyu ortaya koymaktadır : Geçin
me indeksi mayıs ayında yüzde 5,7 artış göstermiştir. Böylece, yılın ilk ayındaki fiyat artışı yüzde 
30,1'e, 12 aylık fiyat artışı ise -Mayıs 1990'dan Mayıs 1991 arasındaki sürede- yüzde 73,1'e çık
mıştır. Hemen bir hatırlatma yapmak gerekirse, geçen yıl mayıs ayında yıllık fiyat artışı yüzde 
66 düzeyinde idi. 

Yine, İstanbul Ticaret Odası tarafından hesaplanan toptan eşya fiyatları indeksine baktı
ğımızda, mayıs ayında yüzde 3,6'lık bir artış görüyoruz. Böylece, 5 aylık artış, toptan eşya fi
yatları indeksinde yüzde 23,7'ye, 12 aylık (yıllık artış) ise yüzde 49,6'ya ulaşmış bulunuyor. 

Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan hesaplamalara gelince : Türkiye tüketici fi^ 
yatlannın mayıs ayında yüzde 3,3 arttığını; böylece, yılın ilk 5 ayındaki artışların yüzde 27'ye 
ve 12 aylık (yıllık) artışların ise yüzde 63'e ulaştığını görüyoruz. 

Toptan eşya fiyatları indeksine baktığımızda ise, mayıs ayı artışı yüzde 2,9; 5 aylık artış 
yüzde 25; 12 aylık (yıllık) artış ise yüzde 57,2'dir. Bu rakamlar, bize, fiyat artışlarının kontrol 
altına alınamadığını ve enflasyon yangınının bütün olumsuz sonuçlarıyla süregeldiğini göster
mektedir. 

Her zaman ifade ettiğimiz gibi, geniş kesimleri, bir başka ifade ile, tüketicileri ilgilendiren 
fiyat artışları, tüketici fiyatları indeksinde meydana gelen değişikliklerdir. Bunlara baktığımız
da, 1991 yılının ilk 5 ayında fiyat artışlarının yüzde 27 ilâ 30 arasında gerçekleştiğini, yıllık 
enflasyon hızının ise yüzde 63 ilâ 73 arasında seyrettiğini görüyoruz. İşin özeti budur. 

Demek oluyor ki, 1991 yılı enflasyonu, tüketici fiyatları itibariyle yüzde 70 sınırını aşmış
tır. Nitekim, millî gelir deflatörü olarak belirlenen yüzde 45'lik program hedefinin artış ger
çekleşemeyeceğini anlayan Devlet Planlama Teşkilatı, geçtiğimiz yıllarda, yıllık defiatör hede
fini yüzde 60 olarak revize etme ihtiyacını duymuştur. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; yüzde 70'lerde seyreden enflasyonun, ciddî bir ekonomik 
durgunluk içinde gerçekleştiğini de ilave etmek lazımdır. Tarım sektöründe oldukça iyi bir re
kolte beklenmesine rağmen, bu yıl büyüme hızının yüzde 3 civarında kalacağı tahmin edilmek
tedir. Yine, unutmamak gerekir ki, Türkiye'deki aylık enflasyon, Avrupa Topluluğu ülkelerin
de, bir yılda, hatta bazı ülkelerde iki yılda yaşanmaktadır. Böyle bir enflasyonist baskı altında, 

. Avrupa Topluluğu ülkeleri ile rekabet gücümüzü korumak mümkün değildir. 

Enflasyon dediğimiz olay kendiliğinden meydana gelmiyor; birtakım sebepler var. Yapısal 
nedenler var, teknolojik nedenler var, kontjonktürel nedenler var, piyasa şartlarından, davra
nışlardan ortaya çıkan faktörler var. Ancak, tüm bu nedenler, enflasyon hızının ortalama yıl
lık yüzde 20'ler civarında gerçekleştiği 1965-1980 döneminde de vardı. Peki, 1960-1980 döne
minde yılda ortalama yüzde 20'lerde seyreden enflasyonu, 1980'Ii yıllarda, 1980-1990 döne
minde yüzde 60'lara getiren faktör nedir? Asıl aramamız gereken, herhalde bu olsa gerektir. 

Bu temel unsur.̂  şüphe yoktur ki, ANAP Hükümetlerinin uyguladıkları ekonomik politi
kalardaki yanlışlıklardır. Bütçe, vergi politikalarındaki, KİT politikalarındaki, harcama politi
kalarındaki, yatırım politikalarındaki, faiz, kur, dış ticaret politikalarındaki borçlanma ve özel
leştirme politikalarındaki >?,nhşlıklar, enflasyonun bu düzeylerde seyretmesine yol açıyor. Bu 
ya'nlışlıklar, bugü,n enflasyonu kronik hale getirmiştir. Âdeta, diyebiliriz ki, enflasyonu 
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besleyen, bu politikalardır. Politikaları belirleyen ve uygulayan ise Hükümettir. Türk ekonomi
si bugün bir siampflation yaşıyor; yani, enflasyon içinde bir ekonomik çöküntü hali yaşan
maktadır. Ekonomik istikrarsızlık ile siyasî istikrarsızlık adeta bütünleşmiştir. "Bir koyup üç 
alacağız", "kârlı çıkacağız", "turist gelecek" diye girilen Körfez krizinden 7,5 milyar doları 
doğrudan, 7,5 milyar doları da dolaylı olmak üzere, 15 milyar dolarlık kayıpla çıkılmıştır. He
nüz 2 milyar dolar sağlanabilmiştir. Güneyde oteller boştur, birbiri ardına kapanmaktadır. Kredi 
borcunu ödeyemeyen oteller, bankalara geçmektedir. Sadece 10 otel halen Vakıflar Bankasına 
geçmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; piyasa ekonomisi sadece lafta vardır. Ayaküstü, yurt dışına 
gitmek için uçağa binerken verilen bir sözlü talimatla mevduat faizleri düşürülebilmekte, son
ra da piyasa sinyallerinden bahsedilebilmektedir... Bunlar olurken, serbest faiz kararnamesi 
de duvarda asılı durmaktadır. Devletin ekonomideki ağırlığı azalmamakta, tam tersine artmak
tadır. Sadece mevduat faizlerini değil, mevzuat yoluyla kredi faizlerini de devlet belirlemekte
dir. Devlet, temel mallara hemen hemen her ay zam yapmaktadır. Zamlar âdeta otomatiğe bağ
lanmıştır. Akaryakıt, elektrik, demir-çelik, şeker, kâğıt, çimento, gübre, temel gıda maddeleri 
ile et, yağ ve süt zamları artık alışkanlık haline gelmiştir. Devletin, bu zamları yapmadan eko
nomiyi ayakla tutması imkânsızlaşmıştır. Bu zamlara rağmen, kamu kesimi finansman gereği, 
giderek büyümektedir. 1989 yılında kamu kesimi finansman gereğinin millî hâsılaya oranı yüz
de 7,4 iken, 1990 yılı için de yüzde 5'lik hedef konmuşken, 1990 yılında yüzde 10'u aştığı gö
rülmüştür; 1991 yılında daha da büyüyeceğinden ciddî kaygı duymaktayım. Üstelik, özelleştir
me gelirleri ve hibeler bütçeye aktarılmasına rağmen, bu ölçüde kamu kesimi açığı ile karşı 
karşıya kalınmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, sürenizdolmuştur; lütfen toparlayınız. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

Brezilya, Arjantin ve Meksika'dan sonra, 49 milyar dolarlık dış borçla, dünyanın en borç
lu 4 üncü ülkesi durumuna gelen Türk ekonomisi için, artık, bir kurtarma programı kaçınıl
maz hale gelmiştir. İstikrar programlarıyla sadece günübirlik, ateş düşürücü sonuçlar alınabi
lir; halbuki, Türk ekonomisinin bugün geldiği noktada, yeniden imar ve inşaa ihtiyaç vardır. 
Bunun için de, bir restorasyon gereklidir. Bu restorasyon yapılmazsa, bina çökecektir; binayı 
tutan ortadirek erimiştir; restorasyon, ortadireği yeniden, binanın ortasına dikmekle başlama
lıdır. Bu kurtarma programını, halkın güven ve desteğinden mahrum bugünkü iktidarın uygu
laması mümkün değildir. 

Gerçekte, gecikmiş olan genel seçimin bir an önce yapılması kaçınılmazdır. Bugünkü Mec
lisin yapacağı -bana göre- tek görev kalmıştır; Meclis tatile girerken -bunu söylemeyi sorumlu
luğumun bir gereği sayıyorum- bu Meclis bir an önce seçim kararı almalıdır. 

ADİL AYDİN (Antalya) — Nerede Meclis?.. Baksana, boş!.. 
TEVFtK ERTÜZÜN (Devamla) — Milletin bizden beklediği tek karar budur. Ümit edi

yorum ki, sıcak yaz aylarına, bir de enflasyonun yangını ilave edilmemiş olur ve eylül ayında 
yine bu konuyu konuştuğumuz zaman sene sonu için bir miktar ümit var gelişmeleri ortaya 
koyabiliriz. 

Bu düşüncelerle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertüzün. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Sayın Ertüzün'ün, Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili gündem dışı konuşmasına cevap 
vermek üzere huzurlarınızdayım. Sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Son yedi yıldaki ortalamalar dikkate alındığında, Türkiye'deki ekonomik gelişme hızının 
yüzde 8'Ier düzeyinde olduğu görülmektedir. 1990 yılı dikkate alındığında, Körfez krizine rağ
men, ilk defa son yirmibeş yılın en yüksek kalkınma hızına şahit olmaktayız; yüzde 10,2'lik 
bir rakam düzeyindedir. 

Şimdi, bu tablo meydanda iken, Türkiye'deki bu kalkınma hızı meydanda iken, Türkiye'
de ekonomide durgunluktan bahsetmek, ekonomide kalkınmanın durduğundan bahsetmek, 
bence büyük bir yanlışlık olarak nitelendirilmelidir. 

Bugün, belli rakamlara göre, ısrarla üzerinde durulan enflasyona bir bakalım : 1990 yılın
da -Körfez krizine rağmen- enflasyon yüzde 50'Iere çekilmiştir. Bu, 10'un üzerinde bir puan 
kadar geri çekilmedir. Körfez krizine rağmen, ekonomideki sağlık işaretleri, Türkiye'de hiç mal 
darlığı olmadığını göstermiştir. Körfez krizine rağmen, Türkiye'de bankalara hücum, dövize 
hücum, daha önceki tahminlerin aksine, kesinlikle meydana gelmemiştir. 

O günlerde -herkes hatırlar- muhalefet sözcülerinin ve basının bir kesiminin gündeme ge
tirdiği husus, Türkiye'de büyük bir döviz darboğazının yaşanacağı şeklinde idi; fakat, öyle bir 
tablonun gündemde olmadığı görüldü. Bugün, Türkiye'de, 2 milyar dolarlık dış borç ödemesi 
yapılmış olmasına rağmen, döviz rezervleri 10 milyar doların üstündedir. 

Enflasyonda -bahsettiğim gibi- krize rağmen, 1990 yılında, belli oranda bir geri çekilme 
gündemde idi. Yine krizin ağırlığı hissedilmesine rağmen, mayıs ayı rakamlarına baktığımız
da, enflasyonda bir gerilemeye şahit oluyoruz. Bugün belli olan son rakamlara göre, mayıs ayında 
enflasyon yüzde 2,9'dur. Bunu, geçtiğimiz aylarla kıyasladığımızda, enflasyonda bir gerileme
yi görmek mümkündür. 

Gayet tabiî, Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamlarını konuşturuyoruz. Bu rakamların. 
lehte oranları da var, aleyhte olanları da; ama, değerlendirme yaparken, İstatistik Enstitüsü
nün rakamlarına saygılı olmak ve bu rakamları doğru değerlendirmek mecburiyeti de vardır. 
Buna göre de, yılbaşından itibaren, toplam enflasyonun, yine Devlet İstatistik Enstitüsü ra
kamlarına göre, yüzde 25,2'ye ulaştığını görmekteyiz. 

TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Halk, toptan fiyatlarla mı sAıyor malı? 

DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Devamla) -*- 1990 yılı mayıs ayı itibariyle, enf
lasyon yüzde 61,5 iken bu yılın mayıs ayı itibariyle yüzde 48.3'tür. Bu rakamları bu şekilde 
bilmek ve değerlendirmek durumundayız. 

Gayri safî millî hâsıladaki yükselişi rakamsal olarak belirtmek istersek; 1989 yılında 228 
trilyon iken, 1990 yılında 383 trilyon liraya ulaşmış ve biraz evvel de belirttiğim gibi, yüzde 
10,2'lik bir büyüme hızı, Körfez krizine rağmen temin edilmiştir. 1991 hedefimiz yüzde 5,9'dur. 
Bu hedefin altında kalmak, yani büyüme hızının 1991'de yüzde 3'lerde olacağını söylemek çok 
yanlıştır. Çünkü, 5,9'un üstünde bir büyüme hızının gerçekleşeceği, son beş aylık rakamlardan 
anlaşılmaktadır. 
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Bu gelişmede, sabit sermaye yatırımlarındaki artış önemli rol oynamıştır. Zira, 1990 yılın
da -önceki yıla göre- yatırımlardaki artış yüzde 8,6 düzeyinde olmuştur. 

istihdamda gerileme göze çarpıyor; 1990-yılında yüzde 10,2 olan işsizlik oranı, 1991'de 
yüzde 8,3 düzeyine gerilemiş durumdadır. 

Gene, aynı dönemde, Hazine iç borçlanma tutarı 14 trilyon liradan 25 trilyon liraya yük
selmiştir. 

1990 yılında, dış borç stokumuz 4£milyar dolara ulaşmıştır; ancak, biraz evvel de söyledi
ğim gibi, ödemeler devam etmektedir. 2 milyar dolarlık bir ödeme yapılmış olmasına rağmen, 
döviz rezervi Mart 1991 itibariyle 10 milyar dolar düzeyindedir ve Türkiye, bugün, uluslararası 
düzeyde hâlâ kredi alabilen, itibarlı bir ülke olma vasfını devam ettiriyor. Uluslararası düzeyde 
önemli yeri olan banka Paris Bankın son bülteni elimizdedir. "Kredi verilebilir" sekiz ülke ara
sında Türkiye'nin yeri yedincidir. Diğer ülkeleri ona göre sıralamıştır. "Kredi verilebilir ülke" 
listesinde, bankalar arası bültenlerde, Türkiye hâlâ itibarlı mevkiini en iyi düzeyde devam etti- , 
ren ülkelerden biridir. 

İhracatta artış devam ediyor. Bunlar, ekonominin sağlı kh olduğunun işaretleridir. Büyü
me devam ediyor, ihracatta artış devam ediyor. Bu yılın ilk üç ayında, 1990 yılının aynı döne
mine göre, ihracat artışı yüzde 12,9'dur. Körfez krizinin etkisi, olumsuzluğu bütün dünyada 
ve ülkemizde de devam etmesine rağmen.artış devam ediyor. Bu da, ülkemizde, artık, ihracata 
dönük olayın kesinleştiği, tescil edildiği ve kabul edildiği ifadesinin bir belirtisidir. 

İthalat, yüzde 4,5 artmak suretiyle, 4 milyar 917 milyon dolara ulaşmış bulunuyor. 
ADİL AYDIN (Antalya) — Ne ithal ettiniz; karpuz mu? 
DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Devamla) — Nelerin ithal edildiği belli. 

İthal rakamlarının ağırlıklı kesimi, yatırım mallarına dönük ithal maddeleridir. 1990'da 
bunların yüzde 80'i yatırım mallarına dönük olmuştur, yine aynı çizgide yürüyor. Bir ülkede 
sabit sermaye yatırımları yükseliyorsa, gayet tabiîdir ki, ithalatta da yatırım mallarına dönük 
ithalat ağırlık kazanacaktır. 

Cari işlemler açığı, 1990 yılında, Körfez krizinin olumsuz etkilerine rağmen 2,6 milyar 
dolar düzeyinde olmuştur. Mart ayı itibariyle, carî işlemler açığının, 905 milyon dolardan, 219 
milyon dolara gerilediğini görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, körfez krizinin uluslararası düzeydeki olumsuz etkilerine rağmen, 
Türkiye, ekonomik yapısının sağlamlığı, nedeniyle, ihracattaki artışını devam ettirir düzeyde
dir. Büyüme hızı,, planladığımız hedeflerin üstündedir. 

, Keyfiyeti bilgilerinize sunar, hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3, — Ankara Milletvekili Kâmü Ateşoğulları'nın, yüksekokul ve fakülte öğrencilerinin okullarında 
karşılaştıkları sorunlara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Kâmil Ateşoğulları, yüksekokul ve fakültelerde 
meydana gelen öğrenci olayları konusunda gündem dışı konuşacaklardır. 

Buyurun Sayın Ateşoğulları. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
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KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yüksekokul 
ve fakültelerde, bundan yirmi yıl önce, on yıl önce yaşanan olaylar, gördüğümüz oyunlar bu-
gün yine oynamaya başlandığı için, bu konudaki görüşümü sizlere iletmek, Hükümetten ön
lemler almasının istemek ve uyarı görevimi yerine getirmek için söz almış bulunuyorum. Tü
münüzü saygıyla selamlarım. 

Bir yandan, kardeşlik, birlik ve toplumsal barış sözleri söylenecek, bir yandan da bazı 
söyler görmezlikten gelinecek ya da bizzat düzenlecek... Bu oyun çok açık sırıtıyor; neyi amaç
ladığı da belli. Bir yandan gençlikle ilgili güzel sözler söyleyeceğiz, bir yandan da onların 2000'li 
yılların toplumsal ve siyasal yaşamdaki önemini kavrayamayacağız; gençlerimizin çağdaş ve 
demokratik bir ülke için, özgür, bağımsız ve yetkin bir gelişme yoluna girmesini istemeyece
ğiz... Çünkü, gençlik, kendini biçimlendirilmesi gereken malzeme olarak gören her türlü anla
yış ve ideolojik tutuma karşıdır; özgür ve bağımsızca gelişme ister. Demokratikleşmenin ve çağ
daşlaşmanın gereği, her türlü baskı ve eşitsizliğe, toplumsal yaşamın bütün alanlarında tahak
küm ve şiddete son verilmesidir. Bu konuda devlete çok görev düşmektedir. Bireysel terörün 
daha kötüsü devlet terörüdür ve şiddetin devlet tarafından kullanılmasıdır. 

Devlet yönetiminde, daha önceleri gördüğümüz bazı oyunlara başvurulmamak, daha ön
celeri seyrettiğimiz filmler yeniden toplumumuza seyrettirilmemelidir. Daha da Önemlisi, gençlik, 
çirkin politikada malzeme yapılmamalı, onlar üzerine oyunlar oynanmamahdır. Onlar bizim 
çocuklarımızdır, yarınımızdır, geleceğimizdir; siyasal çıkarlar için gençlerin geleceklerini ka
rartmayalım. 

Son günlerde, Ankara'da, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde; İstanbul'da, Marmara Üni
versitesi Atatürk Eğitim Fakültesinde; Çankırı Meslek Yüksekokulunda yeniden olaylar başla
dı, başlattırıldı. Bu olaylarda, okul yönetimleri, sağcı öğrenci ve polis işbirliğini görmekteyiz. 
Bunların çoğu basına da yansımış bulunuyor. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesindeki olayı an
latmak için, içişleri Bakanına bazı sorular sormak ve yanıtlarını almak istiyorum. 

Olayların gelişimi şöyle : 8 Mart 1991, Dünya Kadınlar Gününde, okuldaki pano tahrip 
edilerek, kız öğrenciler tehdit edilir. Can adlı öğrenciye silah çekilir. "Ramazanda okulda iftar 
yemeği verilmiyor" diye, bir grup, yemekhaneyi silah, sopa ve zincirlerle basarlar. Durum De
kanlığa duyurulur. Bu sırada, öğretim üyesi Nejat Kaymaz saldırıya uğrar. Okul yönetimi, baş
ta Dekan ve yardımcısı olmak üzere, saldırganlara ses çıkarmazlar; polis tarafından içerideki 
öğrencilerin kimlik kontrolü yapılır. Bu kontrol sırasında saldıran öğrencilerden -biraz sonra 
ismini vereceğim- bir kişi de, bu denetleme görevinin içindedir ve polisle beraber hareket et
mektedir. 

2 Nisan 1991'de, Ergun Mollamehmetoğlu, okulda dövülür; olay Dekanlığa duyurulur. 
Dövenler değil, dövülen iki öğrenci Ankara Emniyet Müdürlüğü Birinci Şubeye götürülürler. 
Saldırganlardan birisi de şubededir ve sorgulamalara katılır; dövülen iki öğrenciyi, şikâyetçi 
olmamaları için tehdit eder. 

15 Mayıs 1991 tarihinde, Mehmet Ali adlı öğrencinin kafası kırılır; saat 17.00'de, öğrenci 
İşlerinin önünde, yöneticilerin gözü önünde Şükrü Ertürk'e, yaklaşık onbeş kişilik bir grup, 
sopa ve demir çubuklarla saldırır. Bu öğrenci, tıp fakültesinde çenesinden ameliyat edilir. Bu 
durum raporla sabit. 
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Aynı gün saat 17.30 sıralarında İbrahim Çıtak adlı öğrenci, okuldan itibaren izlenir ve 
sonuçta, Sakarya Caddesinde yakalanarak, dövülür; Numune Hastanesine kaldırılır ve kafası
na 37 dikiş atılır. Her iki öğrenci de şikâyetçi olamazlar o gün; çünkü, korkmaktadırlar; kimi 
kime şikâyet edecekler?!. 

Her olayda, değişmeyen, tümünde hazır bulunan bir isim vardır; Naim Aydoğdu. Şimdi, 
içişleri Bakanından ve Hükümetten, yanıtlanması istemiyle, şu soruları soruyorum : 

1. On yıldan beri Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde öğrenci olarak gözüken, okulda 
polislerle birlikte kimlik kontrolü yapan kolkola gezen bu öğrenci kimdir? Bunun açıklanma
sını istiyorum. Gerçekten öğrenci midir? 1982'de bunun okuldan kaydının silindiği söylen
mektedir. 

2. Bu kişi, şayet öğrenci ise, hangi hak ve yetkiyle kimlik kontrolü yapmaktadır, emni
yette sorgulamalara katılıp, okulda dövdüğü öğrencileri tehdit etmektedir? Bunun da yanıt
lanmasını istemekteyim. Eğer öğrenci değil de -kendisinin, zaman zaman söylediği gibi- polis 
memuru ise, Hükümetiniz, okullarda olay çıkararak kargaşa ortamı yaratmak için ajan provo
katör mü kullanmaktadır? 

Bu tür olayların çıkmasından ne yarar bekliyorsunuz? Bu, devlet terörü değil midir? 
Uyarı görevimi yapıyorum : Bu olayların üzerine, ciddî, sorumluluk duygusu içinde, ta

rafsız ve devlete yakışır bir biçimde gidilmelidir. Eğer okullarda bu tür olaylar sona ermez, 
öğrenciler derslere ve sınavlara giremezler; tehdit, baskı ve saldırı sürerse, tüm ana-babalar ve 
kamuoyu elbette çocuklarına sahip çıkacaklar; bu arada, istenmeyen bazı olaylar da olursa, 
sorumlusu Hükümetiniz olacaktır. 

Sizleri saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Ateşoğulları. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. —• Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yü
rür'ün dönüsüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakam İsmet Özarslan'tn vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1639) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1-3 Haziran 1991 tarihleri arasında Sovyet Sosyalist Cum-
huryetler Birliğine gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün dönüşüne kadar; 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı İsmet özarslan'ın vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

2. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin döşüne kadar, Devlet Bakanlığına, 
Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1690) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

OECD Bakanlar Konseyi Toplantısına katılmak üzere, 2-6 Haziran 1991 tarihleri arasında 
Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Ma
liye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

3. — Fransa'ya gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Tbgay Gemalmaz'm dönüşüne 
kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1691) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2-3 Haziran 1991 tarihleri arasında Fransa'ya gidecek olan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Togay Gemalmaz'ın dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üz^ 
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

4. — Fransa'ya1 gidecek olan Cumhurbaşkanı Turgut Ozal'tn dönüsüne kadar, Cumhurbaşkanlığı
na, TBMM Başkanı İ. Kaya Erdem'in vekalet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1692) 

3 Haziran 1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Batı Avrupa Birliği Asamblesi (B.A.B.) Başkanının davetine katılmak ve (B.A.B.) Asamb
lesinde konuşma yapmak ve Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand'la görüşmek üzere, 
4-6 Haziran 1991 tarihleri arasında Fransa'yı ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar, Cumhur
başkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı t. Kaya Erdem vekalet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Tezkereler bilgilerinize sunulmuştur. 

Gündemin, "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — izmir Milletvekili MU Aksoy ve 24 arkadaşının, Tekele ait olan rakı dışsatımı yetkisini, 
12.4.1990 tarihinde imzalanan bir sözleşme ile sözleşme tarihinde kurulmamış olan bir şirkete vererek 
bazı kişileri koruduğu ve devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Maliye ve Gümrük Bakam Adnan Kahveci 
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/28) 
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BAŞKAN — Genel Kurulun 29.5 J991 tarihli 123 üncü Birleşiminde alınan karar gereğin
ce, tzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 24 arkadaşının, TekePe ait olan rakım dışsatımı yetkisini, 
12.4.1990 tarihinde imzalanan bir sözleşme ile sözleşme tarihinde kurulmamış olan bir şirkete 
vererek bazı kişileri koruduğu ve devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Maliye ve Gümrük Bakanı 
Adnan Kahveci hakkında Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca-bir gen
soru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki öngörüşmeye 
başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Gensoru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tekel, 12 Nisan 1990 tarihli sözleşme ile Avrupa'ya rakı dışsatım yetkisini TEK - AL adlı 
bir firmaya vermiştir. 

TEK - AL firmasına tek satıcılık yetkisini tanıyan sözleşme 12 Nisan 1990 tarihinde imza
lanmıştır. Bu tarihten itibaren Tekel, Avrupa'ya yönelik rakı ihracatında TEK - AL adlı firma
nın yetkili olduğunu, rakı, ithal etmek isteyenlerin bundan böyle Tekel yerine anılan firmaya 
başvuruda bulunması gerektiğini ilan etmiştir. TEK - AL adlı firma 58 firmanın yerini almıştır. 

Tekel*in Avrupa'ya yönelik rakı dışsatımı her yıl giderek artmaktadır. İthalatçı-firmalar 
Türkiye'den getirdikleri rakıyı Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde herhangi bir fiyat sınırlandırma
sına tabi olmadan tüketicilere farklı fiyatlarla yansıtabilmektedirler. 

Eldeki bilgilere göre sözleşme yapıldığı tarihte yasal açıdan henüz kurulmamış bulunan 
firma ile Tekel'in bu firmayı resmen kurulmuş gibi kabul edip, sözleşme imzaladığı anlaşıl
maktadır. Tekel bilinmeyen nedenlerden dolayı rakı dışsatımında yarattığı rantı usulsüz işlem
lerle sadece TEK - AL firmasının yararına sunulmak istenmektedir. 

Aslında bu proje, Almanya'da süpermarket türü mağaza işleten, rakı üretimi, dağıtımı 
ve teknolojesiyle hiçbir ilgisi bulunrrfayan, Aydın Yardımcı adlı Almanya'da yaşayan bir kişi
nin siyasî kişiler aracılığıyla Tekel üzerinde baskı kurup haksız kazanç elde etme girişimi ola
rak görülmektedir. 

Aydın Yardımcı'ya tüm Avrupa için tek yetkili satıcılık verilmesi işleminin Tekel mevzuatı
na uygun düşmediği ve bu konuya ilişkin imzalanan sözleşmesinin içerdiği projenin Tekel açı
sından ciddi, rasyonel ve tutarlı bir proje niteliği taşımadığı açık bir gerçektir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının Almanya'da rakı pazarlama konusunu özel bir proje ola
rak ele aldığı ve rakı dışsatımının TEK - AL firmasına verilmesini Tekel Genel Müdürlüğüne 
empoze ettiği yapılan yazışmalardan anlaşılmaktadır. 

Sözleşmenin yapıldığı tarihte kurulmamış olan hayatî bir şirkete ihalesiz bir şekilde rakı 
dışsatım yetkisinin verilmesiyle ANAP iktidarına yakın olan kişilerin korunduğu, devletin za
rara uğratıldığı, yolsuzlukların güncel olaylar haline geldiği anlaşılmaktadır. 

Bu nedenlerle Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Maliye ve Güm
rük Bakanı hakkında bir gensoru açılmasını arz ederiz. 

Veli Aksoy 
(tzmir) ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Gensoru önergesi ile ilgili olarak, imza sahiplerinden birine, siyasî parti grup
larından birer milletvekiline ve ilgili bakana söz verilecektir. 

tik sözü, önerge sahibi olarak Sayın Veli Aksoy'a.. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sayın Aksoy, SHP Grubu adına da konuşacak 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Aynı zamanda grup adına yarım saat konuşabilirsiniz. 
Buyurun Sayın Veli Aksoy. 

SHP GRUBU ADINA VELİ AKSOY (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ma
liye ve Gümrük. Bakanı ile ilgili, 24 arkadaşımla birlikte vermiş olduğumuz gensoru önergesi 
hakkında söz almış bulunuyorum. Şahsım ve Grubum adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Bu gensoru önergesi ile, hayalî bir şirketle nasıl sözleşme yapıldığını ve bu olayın nasıl 
örtbas edilmek istendiğini, tüm belgeleri ve kanıtlarıyla ortaya koymaya çalışacağım; burada, 
Tekel'in nasıl verdiğini, TEK - AL'm nasıl aldığım size anlatacağım; Tekel'in usulsüz işlemlerle 
rakı dışsatımında yarattığı rantı bir kişiye nasıl peşkeş çektiğini, sizlere, belgeleyerek sunacağım. 

Tekel, 12 Nisan 1990 tarihli sözleşmeyle, Avrupa'ya rakı dışsatım yetkisini, TEK - AL adlı 
bir firmaya bırakmıştır. Halbuki, Tekel, önceki yıllardan bu yana, rakı dışsatımım kendisi yü
rütmüş, her yıl itibariyle önemli ölçüde döviz girdisi sağlamıştır. 1989 yılı sonuna göre, lekel'
in Avrupa'ya yönelik rakı dış satımı 1 milyon 135 bin litreye ulaşmıştır. TEK - AL Firmasına 
teksatıalık yetkisini tanıyan sözleşme tarihinden itibaren, Tekel, "Avrupa'ya yönelik rakı ihra
catında TEK - AL adlı firmamn yetkili olduğunu, rakı ithal etmek isteyenlerin, Tekel yerine 
adı geçen firmaya başvuruda bulunması gerektiğini" ilan etmiştir; belirtilen tarihten sonra, 
Avrupa'dan gelen hiçbir firmamn talebine cevap vermemiş, önceden bağlantın olan firmalara 
dahi rakı dışsatımını durdurmuştur; TEK - AL adlı firma, 58 firmamn yerini almıştır. 

Bakanlık tarafından, rakı dışsatımı ile ilgili olarak bir proje sunulmak isteniyor. Aslında, 
bu proje, Almanya'da süpermarket türü mağaza işleten; rakı üretimi, dağıtımı ve teknolojisi 
ile hiçbir ilgisi bulunmayan; ancak, iktidar çevresiyle yakın ilişki içinde bulunan, "Türk - Al
man Cemiyeti Başkanı olduğu" söylenen Aydın Yardıma adlı kişinin, siyasî kişiler aracılığı 
ile Tekel üzerinde baskı kurup haksız kazanç elde etme projesidir. Bu projenin adı, haksız ka
zanç sağlama ve sağlatma projesidir. 

Bu olayı daha açık bir şekilde anlatmak istersek; Aydın Yardımcı, Tekel'e bir proje sun
muştur; Tekel de, bu projeyi, tutarlılığını ve kendisi açısından yararlı olup olmadığını dikkate 
almadan, sözleşme hükümüne bağlamıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Aydın Yardımcı'nın kurduğu ve en büyük ortak ola
rak gözüktüğü TEK - AL Firmasına tek yetkili satıcılık verilmesine ilişkin işlemler, Tekel'in 
kendi mevzuatına aykırıdır. TEK - AL'a tek yetkili satıcılık yetkisi verilmesine hiç de gerek yoktur; 
Tekel'in, 1989 hesaplarıyla ilgili Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda, "rakı dış
satımının, Tekel'in uygulamakta olduğu atım-satım ve ihale yönetmeliğine göre ihaleye çıkarıl
ması, bu konuda önceki yıllardan bu yana deneyimi olan Tekd'e iş yapan, sayılarının 60'a ulaştığı 
belirtilen yerli, yabana ve ithalatçı firmaların tekliflerinin toplanması ve en uygun projenin 
seçilmesi gerektiği" belirtilmektedir. Tekel, 50 milyonluk bir ihaleyi, 50 milyon liralık bir işi, 
bir birahaneyi veyahut herhangi bir işyerini bir başkasına vereceği zaman, en azından, teklif 
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almak suretiyle veriyor; burada bir tek kişi ortaya çıkıyor ve iş ihalesiz bir şekilde ona veriliyor... 

Sayın Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Ankara Milletvekili Tevfık Koçak'a vermiş olduğu 
cevapta diyor ki, "Tekel, 233 sayılı Kamu iktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameyle verilen ana statüsünün 3/3 üncü maddesine göre; kuruluş genel muhasebeyle, 
Devlet ihale Kanunun hükümlerine ve Sayıştayın denetimine tabi değildir." Ama, Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu raporunda, Tekel'in kendi Alım Satım ve ihale Yönetmeliğinin bu
rada uygulanmadığı ortaya çıkıyor. En ufak işlemleri dahi ihale eden Tekel'in, 233 sayılı Kamu 
iktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin arkasına saklanarak, mil
yarlarca liralık bu işi, ihale yapmadan örtbas etmeye hakkı yoktur. Alım-Satım Yönetmeliği 
çiğnenerek, doğrudan doğruya bir şahsın, bir firmanın tercih edilmesi yanlıştır. Bu karar hak
sız bir karardır, kamu vicdanını yaralayan bir karardır. 

Pazarlama ve lisans anlaşmasının yapıldığı tarihte kuruluşunu dahi tamamlanamamış olan 
TEK - AL'ın, rakı üretimi ve dağıtımına ilişkin, kendisine ait hiçbir tesisi ve organizasyonu 
yoktur. Hiçbir organizasyonu ve kendisine ait üretim ve dağıtım birimleri bulunmayan firmaya 
sadece Almanya için değil; tüm Avrupa ülkelerini kapsayacak biçimde yetki verilmesi, Tekel'in 
çıkarına yönelik bir olay değildir. 

1986 yılında 858 bin litre olan dışsatım miktarı, 1989 yılı sonunda 1 milyon 135 bin litreye 
ulaşmıştır. Tekel'in doğrudan yürüttüğü uygulamada, ihracattaki yıllık artışın 125 • 150 bin 
litre dolayında olduğu bilinmektedir. Oysa, Mayıs 1990 - Mayıs 1991 dönemi için; yani, sözleş
meye göre bir yıllık dönem için, Tekel'in firmaya verdiği satış garantisi 1 milyon 300 bin litre
dir. Tekel'in, 1989 yılında ulaştığı seviye ve yıllık artış hızları dikkate alındığında, satış garanti
si olarak belirlenen ihracat hacmine, eski uygulaması içinde rahatça ulaşabileceği açıkça görül
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, sözleşmeye göre, firma, şişeli rakıyı Tekel'den kaça satın alacaktır, 
sözleşmede bu belli değildir. Mukavele yanımda; bu, sözleşmede belli değildir. Tekel'in alacağı 
pazarlama ücretinin belirtilmesine karşın -burada 4/A maddesinde belirtilmiş vaziyette- esas 
olan şişeli rakının satış bedeli sözleşmede yer almamıştır. Bu noksanlığın, unutma gibi neden
lerden değil; açıkça söylemek lazım, firma lehine uygun fiyat belirleme amacına yönelik oldu
ğu açıkça görülmektedir. Mevcut durumda, Tekel yetkilileri, Avrupa ve Almanya için tespit et
tikleri 12 adet 70 santilitrelik -halk diliyle "70'lik" deniyor- bir koli için 40 DM'lık fiyatı, TEK 
- AL sözleşmesiyle 45 DM olarak uygulayacağı, koli başına 6 DM'lık ek pazarlama ücretiyle, 
koli başına 11 DM daha kârlı olduğunu ileri sürmektedirler. Fiyatların sözleşmeye bağlanma
ması nedeniyle yaratılan yeni durumun, eskiye göre kârlı olduğunu ileri sürmek, bizce, son 
derecede tutarsızlıktır. TEK - AL'ın, Tekel'den alacağı 12 adet, 70 cc'lik bir koli rakının, Avru
pa ve Almanya'daki çeşitli firmalara, fabrika teslim fiyatını (yani, istanbul teslimi) 60 DM ola
rak ilan ettiği bilinmektedir. Yurt dışındaki firmalar, eskiden, Tekel'den fabrika teslimi (istan
bul teslimi) 40 DM üzerinden aldıkları rakıyı, bugün 60 DM'a alabileceklerdir. Burada asıl 
olay, bu ithalatçı firmaların bunu da fiyata niçin aldığı değildir; burada asıl olan, TEK - AL 
Firmasının rakıyı Tekel'den satın alıp, Almanya ve Avrupa'ya götürerek, orada tüketicilere ve 
toptancılara satacağı yerde, ithalatçı firmaların taleplerini istanbul'da karşılamak suretiyle ko
misyon aldığı, yani satış farkından dolayı doğan aradaki farkı eli değmeden aldığı ve böylece 
kâr elde etme yolunu seçtiği açıkça ortadadır. 
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Değerli arkadaşlarım, bu kadar basit olan bir aracılık işlemini, bu kadar basit olan bir 
komisyon işlemini niçin Tekel yapmıyor da TEK - AL Firmasına çıkar sağlanıyor? Bunu anla
yabilmek için, Aydın Yardımcı'nın arkasındaki ANAP'Iı dostlarını ortaya çıkarmak gerek
mektedir. 

Sözleşmenin 6 ncı maddesine göre, bir yıllık pazarlama döneminden sonra, dokuz yıl sü
recek şişeleme dönemi başlayacak, bu dönem içerisinde, Tekel, Almanya'daki firmaya konsantre 
rakı göndererek, firmanın Almanya'da kuracağı şişeleme tesislerinde dolum işlemi yapılarak, 
gerek Almanya içine, gerekse tüm Avrupa'ya rakı satışı yapılacaktır. TEK - AL Firmasının ku
rucusu ve en büyük ortağı olarak gözüken ve bu girişimde birinci planda olduğu saptanan Ay
dın Yardımcı'nın Almanya'da böyle bir tesis kurmayacağı, Almanya'nın Aachen kentinde faa
liyet gösteren Meurer isimli rakı gibi yüksek alkollü içki üretimiyle hiçbir ilgisi olmayan likör 
fabrikası tesislerinden yararlanmayı planladıkları anlaşılmıştır. Rakı üretim teknolojisiyle ben
zerliği bulunmayan küçük çaptaki likör fabrikasında şişeleme işleminin yapılacağının öngö
rülmesi, fizibilite projesinin de bu şekilde Tekel'e sunulması, projenin ciddî ve tutarlı olmadı
ğını açıkça ortaya koymaktadır. 

Tekel rakısının Almanya'da şişelenmesi ya da üretilmesinin, Tekel'in ihracat potansiyeline 
hiçbir katkı sağlamayacağı açıkça ortadadır. Tekel'in, bugüne kadar, yurt içinde, yani kendi 
tesislerinde üretilen ve şişelenen rakının ihracında herhangi bir engel ortaya çıkmamış; tam ak
sine, Tekel'in rakı dışsatımı giderek artmıştır. Bu hayalî şirketle Tekel'in nasıl anlaşma yaptığı
nı, tüm safhalarıyla anlatmaya çalışacağım. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun KİT Komisyonuna sunduğu rapor burada, eli
mizde. İlgili Bakanlığın Almanya'daki pazarlama konusunu özel bir proje olarak ele alma di
rektifleri üzerine, bu şirket Pakdemirli'nin isteğiyle organize olmuştur ve Müsteşarın Tekel Ge
nel Müdürlüğüne olan direftifleriyle de Tekel Genel Müdürlüğü harekete geçmiştir. 1989 Eki
minde başlanılan çalışmaların 1990 Haziranında da devam ettiği anlaşılmıştır. KİT Komisyo
nuna sunulan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda, bu çalışmanın safhaları şöyle 
belirtilmektedir : 

"Ekim 1989 tarihinde rakının Almanya'da üretimi ve Avrupa'da pazarlanması konusun
da TEK - AL isimli firmanın niyet mektubu gönderdiği, 

Aralık 1989 tarihinde, ilgili Bakanlık temsilcisi ve Tekel Genel Müdürlüğü yetkililerinden 
oluşan heyetin, Almanya'da inceleme ve görüşmelerde bulunup, 6.12.1989 tarihinde önproto-
kol imzaladıkları, 

TEK - AL - GMBH, hazırladığı fizibilite raporunu Ocak 1990 tarihinde Tekel Genel Mü
dürlüğüne sunduğu, 

Tekel Yönetim Kurulunun, 8.3.1990 tarih ve 212 sayılı Kararı ile yukarıda belirtilen önpro-
tokolu kabul edip, çalışmaların sürdürülmesinin istendiği, 

Yine, Tekel Yönetim Kurulunun 29 Mart 1990 tarih ve 269 sayılı kararında, firma ile im
zalanan pazarlama ve lisans anlaşmasının metninin belirlendiği, 

12 Nisan 1990 tarihinde de TEK - AL Firması ile değinilen pazarlama ve lisans anlaşması
nın imzalandığı tespit edilmiştir" denilmektedir. 

TEK-AL-GMBH isimli şirketin sermayesi 50 bin DM'tır. Büyük bir ihtimalle 43 500 DM'lık 
ortaklık payı ile en büyük hisse de Aydın Yardımcı adlı şahsa aittir; diğer ortaklar ise 
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Almandır. Yalnız, bu firmada çalışan Bahattin Aslan isimli bir kişinin de, daha sonra çok cüzi 
miktarda bu şirketten pay aldığı söylenilmektedir.' 

Şirketin merkezi Almanya'nın Aachen kentidir. Hepinizin bildiği gibi, yasalarımıza göre, 
Türkiye'de eğer bir şirket Ticaret Siciline kayıtlı değilse, şirkete verilen yetkileri kullanamadığı 
açık'tır. Bu şirketin 27 Nisan 1990 tarihinde mahkeme kararı ile sicile kaydedildiğine dair belge 
elimizdedir. Yani, şirket, ancak 27 Nisan 1990 tarihinde yasallık kazanmıştır. 

Kurulmamış bir şirketin temsilcileriyle 1989 tarihinden itibaren ne amaçla ilişki kurulmuş
tur? 27 Nisan 1990 tarihinde mahkeme kararı ile kurulan bu şirketle, 12 Nisan 1990 tarihinde 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına niçin, nasıl, kimlerin çıkarı uğruna anlaşma yapılmıştır? 
Bu, burada açıklanacaktır, açıklanmalıdır. Biraz sonra anlatacağım; burada bir kişinin ismi 
geçiyor, onu da, isim vermeden; ama, kendisini bu kürsüye çıkarak açıklama yapmasını iste
yeceğim. 

O dönemin Tekel Genel Müdürünün, pazarlama ve lisans anlaşması tarafı olan TEK - AL 
Limited şirketini Aydın Yardımcı'nm temsile yetkili olduğunu -elinde hiçbir kanunî belge ol
mamasına rağmen- İstanbul 14 üncü Noterliğine yazı yazarak, "burada karşı firmanın temsil
cisi, yetkilisi Aydın Yardımcı'dır; benimle mukavele yapabilir" demektedir. Peki, kurulmamış 
bir şirketin temsilcisi konumunda görünen bu yetkisiz kişiyle imzaya oturulması, acaba olayın 
ne kadar karanlık olduğunun işareti değil mi? 

Tekel Genel Müdürü Süreyya Yücel özden bu olayların sonucunda niçin görevinden alın
mıştır? Acaba, kendisinden çok şey mi istenilmiştir, kendisine çok mu baskı yapılmıştır; yok
sa, kendisi mi bu görevinden alınarak başka göreve gelmek istemiştir? Bunlar, burada Sayın 
Bakan tarafından açıklanmalı ve.yanıtlanmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Tekel Genel Müdürünün, "Pazarlama ve lisans anlaşmasına taraf 
olan TEK - AL Limitet Şirketini Sayın Aydın Yardımcı'nın temsile yetkili olduğu, Genel Mü-, 
dürlüğümüzce teyit edildi" dediği belge şu anda elimizdedir. 

Bu anlaşmanın çok çarpıcı başka maddeleri de vardır. Bu konu ilginçtir değerli arkadaşla
rım. Burada yemin etmiş insanlar olarak biz, gerçekten buradaki yolsuzluğun üzerine gitmek 
zorundayız. Bu çarpıcı maddelerden birisi 13/d maddesidir. Bu maddede, "TEK-AL Firması
nın, Tekel'in rızası hilafına, geçerli yönetiminin sona ermesi veya büyük ölçüde kısıtlanması 
sonucunu doğuracak biçimde el değiştirmesinin anlaşmanın fesih sebebi olacağı" belirtilmek
tedir. Yani, Aydın Yardıma'nın elindeki hisselerde bir azalma olduğu takdirde durumun deği
şeceği, buradaki mukavelede bu aynen bu şekilde belirtilmektedir. Yukarıdaki maddeye göre, 
bu kişinin şirketteki hissesi azaldığında, Tekel bu mukaveleyi feshedecek. Bu hüküm, İstanbul 
14 üncü Noterinde yapılan mukavelenin içerisinde aynen yer alıyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu Aydın Yardımcı kimdir?.. Bu kişi, niçin ve kimlerin çıkarı uğru
na korunmak istenmektedir? Aydın Yardımcı'nın şirketteki konumu değişince, bu şirketle ya
pılan mukavelenin feshi gündeme geleceğine göre, bu kişinin arkasındaki güç kimdir? Bu kişi
nin arkasındaki gücün -ki, eski Maliye Bakanını kastetmiyorum- eski bir bakan olduğu söy
lentisi, ANAP'Iı milletvekilleri arasında bile yaygın bir şekilde gezmektedir. O zaman görevin
den ayrılmış diğer bakan arkadaşlarımızı güç durumda bırakmaması için, bu kişinin, bu kür
süye çıkarak bu olayın arkasında kendisinin olduğunu açıkça ortaya koymasını, açıkça söyle
mesini istiyoruz. 
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Tekel Genel Müdürlüğü ile Maliye ve Gümrük Bakanlığının usta bürokratları arasındaki 
yazışmalar ise, bu olaya ayrı bir renk katmaktadır. Bu yazışmalara bakıldığı zaman ise, olayın 
içinde başka şeylerin olduğu açıkça görülmektedir. Tekel Genel Müdürlüğünün, ilgili Bakanlı
ğa yazdığı yazıda -ki, Genel Müdürün yazısı elimde şu anda- aynen şöyle denilmektedir: "Ba
kanlığımızın, Federal Almanya'da rakı pazarlama konusunu özel bir proje olarak ele alma di
rektifleri üzerine, Federal Almanya'nın Essen kentinde kurulan TEK-ALr GMBH Şirketinin 
2.10.1989 tarihli niyet mektubu dikkate alınarak..." Burada, Bakanlık bir direftif vermiş; elim
deki yazı da aynen bunu belirtmektedir. 

Ymnın son bölümünde ise, 12 Nisanda imzalanan mukaveleden sonra, Genel Müdür, Ba
kanlığa yazı yazıyor ve "... işbirliğine ilişkin ekli anlaşma hakkında bilginizi ve uygulamaya 
geçmek için müsaadelerinizi arz ederim" biçiminde izin isteniyor. Artık, burada olayın ne ol
duğu açıkça görülmektedir. Bakanlığın usta bürokratı ise -o yazı da şu anda elimdedir- Tekel 
Genel Müdürlüğüne şöyle cevap vermiş: "Genel Müdürlüğünüz Anastatüsünün 4/12 nci mad
desi uyarınca, Federal Almanya'da rakı pazârlamasıyla ilgili olarak, bu ülkede yerleşik TEK-
AL-GMBH He -aynen okuyorum- Genel Müdürlüğünüz arasında yapılan pazarlama ve lisans 
anlaşmasından bilgi alınmıştır" diyor. Genel Müdür "ben bu mukaveleyi devreye sokayım mı 
sokmayayım mı?" diyor; Maliye Bakanlığının usta bürokratı ise "biz bu konuda, sizin yazdı
ğınız yazıdan bilgi aldık" diyor. 

ETEM CANKURTARAN (içel) — O arada da Genel Müdür değişiyor. 
VELÎ AKSOY (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu yazışma süresi içerisinde rakı dış

satımı duruyor ve devlet zarara uğratılıyor. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçen hafta da bir gensoru vardı, o tartışıldı. Sayın 

Bakandan rica ediyoruz; belgeleriyle, kanıtlarıyla olayı ortaya koyduk; geçen haftaki gibi, bu
rada, çıkıp hikaye anlatmasını istemiyoruz, bu belgelere, bu kanıtlara açıkça, netçe cevap ver
mesini istiyoruz. Basına verdiği son zamanlardaki açıklamalarıyla, Sayın Bakan, bu yolsuzlu
ğun üzerine gittiğini iddia ediyor; ama, bir sene önce. Grup Başkanvekilimiz, burada, bu kür
süde bu olayı ortaya attığından beri uzun bir müddet geçti; bu zaman içerisinde, Sayın Bakan, 
acaba kamu vicdanını.rahatlatacak bir şekilde bu olayın üzerine gidebildi mi? Biz, gitmediği
ni, biraz önce de açıkça gösterdiğimiz kanıtlarıyla, belgeleriyle ortaya koyduk. 

Gensoruyu kabul edeceğinize inanıyor, bu inançla da hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
DYP Grubu adına Sayın Ali Eser söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Eser. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ALt ESER (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arka

daşlarım; SHP Milletvekili Veli Aksoy ve arkadaşlarının verdiği, Tekel'e ait olan rakı dışsatımı 
yetkisini, 12.4.1990 tarihinde imzalanan bir sözleşme ile, sözleşme tarihinde kurulmamış olan 
bir şirkete vererek bazı kişileri koruduğu ve devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Maliye ve Güm
rük Bakanı Sayın Adnan Kahveci hakkında, Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci maddele
ri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önerge hakkında, Doğru Yol Partisi Grubunun gö
rüşlerini arz etmek üzere söz aldım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, gensoru, bize göre siyasî literatürde ve teamülde, çok az kullanıl
ması gereken; ama, kullanıldığı zaman da, gerçek anlamda ciddiye alınması gereken bir dene
tim yoludur. 
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Gördüğünüz gibi, gensoru, gerek önünüze dağıtılan gündemde, gerekse şu anda Mecliste 
-Meclisin, maalesef, içler acısı durumunu görüyorsunuz- gereği şekilde ciddiye alınmamakta
dır, Bu bakımdan, Meclisin anagörevlerini yapamama durumuna gelmesinde muhakkak ki büyük 
etkisi olduğunu herkesin teslim edeceği tktidar Partisini, sözlerimin başında, huzurunuzda te
essüfle karşıladığımı belirtiyorum. 

Bugün, önünüzdeki gündemde görüşülmesi gereken 764 tane sözlü soru, 63 tane de genel 
görüşme ve Meclis araştırması önergesi bulunmaktadır. Ayrıca, gündemin, "Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında, bir sürü kanun tasarı ve teklifi bek
lemektedir. Bana göre, bunların her biri, denetim hususlarında çiftçi, memur, işçi tüm milletin 
hakkını kollamak üzere sorulmuş sorulardır. Bunlar, boşuna sorulmuş sorular değildir. 

Gensoru önergesinin sonundaki bir cümleyi dikkatinize sunmak istiyorum. Bana göre bu 
cümlenin üzerinde fazla durulmadı. Bakın, gensoru önergesinin son kısmında, bu sözleşmeyle 
şu şu şu yapılmıştır, şahıslar korunmuştur vesaire dendikten sonra, "devletin zarara uğratıladı-
ğı, yolsuzlukların güncel olaylar haline geldiği anlaşılmaktadır" denilmektedir. 

Bana göre, bu gensoru önergesinde de değinildiği gibi, gerçekten, artık, ülkenin en ücra 
köşesindeki kahvede dahi konuşulur hale gelen bu tip uygulama veya şaibelerin kaldırılması, 
Meclisin ve Meclis üyelerinin vatandaşa karşı denetim yapamamış veya yapmamış gibi bir sa
nıdan, bir iddiadan da kurtarılması lazımdır. Bu gensoru önergesinin, bu yönüyle ve biraz ev
vel Jconuşan arkadaşımın gösterdiği belgeler çerçevesinde dikkate alınması, dileğimizdir. 

Ümit ederim, tktidar Partisi sözcüsü arkadaşım, bu belgelerin gerçeklik derecelerini ya
hut gerekçelerini veyahut delillerini araştırmıştır; gerekli cevabı ya kendisi veya Sayın Bakan 
verecektir. Eğer bu şekilde bir haksızlık varsa, ortaya çıkarılması, yoksa şaibelerin açık açık 
ortadan kaldırılması lazımdır. 

KİT Komisyonu üyesi olduğum için, Tekel Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol işlet
meleri Genel Müdürlüğü hakkında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 1989 yılına ait 
raporu tesadüfen elimde var. Konu, raporun 121 inci sayfasından başlanılarak, çok ince deta
yına kadar anlatılmış. Anlaşmanın gerekçesi olarak, daha doğrusu, hazırlanan önprotokolün 
gerekçesi olarak, iddia edilenlerin varit olmadığı, bilakis, Tekel'i ve dolayısıyla devleti, bu an
laşmayı yapmak suretiyle zarara sokan uygulamaların olduğu, bu raporda Yüksek Denetleme 
Kurulu uzmanları tarafından vurgulanmış. Ben, fazla vakit almamak için, 123 üncü sayfadaki 
pasajı aynen okuyacağım : "Haziran - 1991 tarihinde sona erecek bir yıllık dönem için TEK-
AL Firmasının satış garantisi verdiği 1,3 milyon litrenin Tekel ihracatını artırıcı düzeyde olma
dığı kolayca görülmektedir" diyor.* 

Müsaadenizle, diğer rakamları da burada okumak İstiyorum. Tekel'in, bundan önceki kendi 
başına geliştirdiğ-' yöntemle veyahut kendi başına gösterdiği gayretle, kendi organizasyonu içinde 
1984 yılından itibaren yaptığı dışsatımı şöyle : Avrupa'ya yönelik rakı dışsatımı 1984 yılında 
817 000 litre, 1985 yılında 799 000 litre, 1986 yılında 8S8 000 litre, 1987 yılında 1 005 000 litre, 
1988 yılında 1 023 000 litre, 1989 yılında 1 135 000 litredir. Denetleme Kurulunun incelemesi 
sonunda şu ortaya çıkmıştır : Eğer bu trent dikkate alınırsa, daha dikkatli bir çalışma ile, 1991'in 
haziran ayında ulaşılması gereken rakamın çbk çok artabileceği görülmüştür. Rapor bunu izah 
etmektedir ve şöyle devam ediyor : "Neticede, satış garantisi olarak saptanan düzeyin, TE
KEL'in dışsatımını artırıcı ve teşvik edici, yönde belirlenmediği, firmaya tek yetkili satıcılık 
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verilmemiş olsa bile, Tekel'in eski uygulamaları içinde bu dışsatım düzeyine ulaşabileceği ko
laylıkla gözlenmektedir." 

Raporda başka bir görüş daha var : "Kaldı ki, bu projenin yürütülmesinde -bize göre bu
rası da mühimdir- Tekel'in Avrupa'ya yönelik rakı dışsatımının yaklaşık iki ay durduğu tespit 
edildiğinden, belirlenen projenin, Tekel'in rakı dışsatımı artırma yerine, belirtilen dönem için 
önemli düzeyde gerilemeye neden olduğu saptanmıştır" diyor. Bunun akabinde pek çok gerek
çeler ve bu anlaşmanın yapılmasından doğan Tekel'in zararları rakamsal olarak bu raporda 
dönemler halinde belirtilmiş. Mesela, diyor ki : "Tekel'in bu yeni uygulamaya geçtiği nisan-
temmuz 1990 döneminde tüm Avrupa'ya 240 485 litre rakı ve 65 260 litre şarap dışsatımı yaptı
ğı ve geçen yılın aynı dönemine göre ihracatın önemli düzeyde gerilediği saptanmıştır." Yani 
1989 yılına nispetle gerilemiştir. Bir sürü izahat ve iddia yer almaktadır ve sonunda şöyle di
yor : "Temsilcilik verilen firmanın kuruluşa sunduğu fizibilite raporu üzerinde yapılan incele
melerden, Almanya'da bu firmanın kendine ait bir dağıtım sistemi bulunmadığı saptandığın
dan, TEK-AL'ın pazarlama sistemi nedeniyle anlaşmazlığa düşen ve Tekel'in dışsatımını etki
leyebilecek düzeydeki taleplerin, gerek Almanya için ve gerekse özellikle Almanya dışındaki 
diğer Avrupa ülkelerine yönelik taleplerin Tekel tarafından doğrudan doğruya karşılanması yö
nünde sözleşme hükümlerinin yeniden gözden geçirilip, ilave ve değişikliklerin yapılması ge
rekmektedir." Bu ekonuda, "tashihat yapıldı, düzeltme yapıldı" şeklinde bazı beyanlar var; 
tabiî, bunların son durumu nedir, onu bilemiyoruz. Zannederim, Sayın Bakan bu konuda bize 
gerçek ve dişe dokunur bilgiler sunar. 

Değerli milletvekilleri, demin, sözlerimin başında, "gensoru müessesesinin gerektiği gibi 
değerlendirilmesinin ve gelişigüzel kullanılıp, gereği gibi de ilgi görmemesinin yegane sorum
lusu İktidar Partisidir" demiştim. Şu bakımdan söyledim : Gerçekten, bugün ülkemizin her 
yerinde; sanayisinden ticaretine, hizmet sektörüne kadar; çiftçi, işçi, memur kesimine kadar, 
söylenenlerin hep aksinin yapıldığına dair şikayetler bizlerin katıldığı bütün toplantılarda dile 
getiriliyor. Bu, ne bir gazete haberidir, ne herhangi bir dergide "aslı yok" şeklinde yayımlan
mış bir makaledir. Bunlar, hepimizin, seçim nedeniyle veya diğer faaliyetler nedeniyle yurt sat
hında bulunduğumuz toplantılarda yüz yüze geldiğimiz ilgililerden dinlediğimiz iddialardır. 

Tekelcilik yaratıldığı veyahut çok yanlış ithalat politikaları tatbik edildiği yönünde kuşku
larımız olduğu için ve benzer uygulamaların menfi neticeler vermesini de dikkate alarak, bu 
konunun gerçekten gereği gibi incelenmesini istiyoruz. 

"Benzer uygulamalar" dedim; çünkü -buna benzer güncel konular var- bugün, otomobil 
ithali, bir süre önce sigara ithali veyahut birkaç hafta önce çıkarılan tütün tekelini kaldırıcı 
hükümet kararnamesi gibi uygulamaların, gerçek anlamda Türk üreticisini ve Türk vatandaşı
nı zarara sokan uygulamalara dönüştüğünü görüyoruz. Bunun vebalini şahıslara veya herhan
gi bir firmaya yüklemek doğru değil; bunun vebali, bu politikayı -artık alışageldiğimiz- gün
lük, sabahtan akşama değişen kararlarla yürüten iktidar Partisinin üzerindedir. 

"Oto ithali" dedim... "Üretimini Türkiye'de yapacağız, yatırım yapacağız şu kadar işçi 
çalıştıracağız, bu kadar yerli malzeme kullanacağız" teraneleriyle yıllar yılı süregelen bir oto
motiv sanayii sorunu vardır. En son katıldığımız toplantılarda öğrendiğimiz bazı bilgiler var. 
Bu toplantıların pek çoğuna, maalesef, Hükümetiniz veyahut partiniz yetkilileri gelmiyor. Ne
denini bilemiyorum; ama, gelseler, aynı konuları kendi kulaklarıyla arkadaşlarımız da dinle-
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yecekler. Bir ayda 400 - 410 civannda olan otomobil ithalatı 8 000'lere çıkmıştır ve "yatırım ' 
yapacağız" diye gelen firmalar, çeşitli bahanelerle bu yatırımları yapmamışlardır; en sonuncu
su da, Körfez krizinden sonra oluşan piyasa şartları menfi göstergeler verdiği için, yatırımını 
yapamadığını söylüyor. Halbuki, ithalat alabildiğine yürümüş, dediğim gibi, 1989 yılında ayda 
400 civarında olan otomobil ithalatı, 1990 yılında ayda 8 000'lere ulaşan ve yıl itibariyle de 
70 bini geçen rakamlara gelmiş. 

Diğer konuları gündeme fazla sokmak istemiyorum, Tekel'le ilgili olanları söylüyorum. 
Yine, 1984 yılında 2 300 ton civarında olan yabana sigara ithali, 1990 yılında 20 bin tona gel
miş, 1991 yılında da 25 bin tonluk bir seviyeye geleceği söyleniyor. Çıkarılan son kararnameyle 
de, en son bugün bir gazetede okuduğum makaleye göre, Tekel Genel müdürünün bizatihi ken
di şikâyeti ayyuka çıkıyor; "bu kararnameyle, ne Türk çiftçisi ne 600 bine varan tütün üreticisi 
aile ne de Türk ekonomisi bir şey kazanmaz; Türk tütününün çok daha az kullanılması netice
sine varılır" şeklinde, bizim yıllar yılı söyleyegeldiğimiz iddiaları, kendi uzman görüşleriyle di
le getiriyorlar. 

Sigara ithalatı da, yine bazı dış firmaların korunması şekline doğru gitmektedir ve bilin
diği gibi, şu kürsüye geldiğimiz 1988 yılından itibaren, tütün konusunda üç dört defa dile ge
tirdiğimiz gibi, bir türlü, bu dört tane Amerikan şirketi fabrikalarını hâlâ kurmadılar, kurmak 
da istemezler; çünkü, ithalat çok daha tatlı. 

Aynı düşünceler, maalesef, yurt dışı satışlarında ve bu şekildeki haksız, korumalı ve ülke
nin tümünü düşünmeyen davranışlarda görülmektedir; bu uygulamaların düzeltilmesi gerekir. 
Hepimizin arzu ettiği müreffeh bir Türkiye'nin yaratılması, bize göre, çok kısa bir zamanda 
yapılacak olan ve gerçek millet iradesinin şu kürsülere geleceği bir seçimle mümkündür. Ayrı
ca, zannetmeyin ki, seçim, nasıl olsa konuşula konuşula gündemden düşecek ve hiçbir şey ya
pılmayacak... Eğer, gerçekten, halkın arasına gelip konuşabilen temsilcileriniz varsa; bu sus
kunlukların boş olmadığını onların ifadelerinden ve davranışlarından duymuş ve görmüşsü-
nüzdür. 

Bizim üzerinde durduğumuz husus, özellikle önergenin son kısmında yer alan, yolsuzluk
ların artık güncel olaylar haline geldiği şeklindeki iddiadır. Bunlara bir son vermek düşünce
siyle, varsa, suçluluların ortaya çıkarılması, yoksa, bu şaibelerin ortadan kaldırılması gereğine 
inanıyor ve gensoru önergesinin bu düşüncelerle değerlendirilmesini rica ediyoruz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, beni dinlemek lütfunda bulundunuz. Sabrınız ve bura
ya katıldığınız için hepinize, şahsım ve partim adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (DYP 
sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eser. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mustafa Parlak; buyurunuz efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA PARLAK (Rize) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; İzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy ve arkadaşları tarafından verilen, Tekel'e ait rakı 
dışsatımı yetkisini bir şirkete vererek bazı kişileri koruduğu ve devleti zarara uğrattığı iddiasıy
la Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Adnan Kahveci hakkında gensoru açılmasına ilişkin öner
ge üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerimi arz edeceğim. Sözlerime başlarken, Yü
ce Heyeti saygı ile selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, kabul etmeliyiz ki, bir bakan hakkında gensoru açılmasına ilişkin 
önerge verilmesi çok ciddî bir istif ve ciddî sonuçlan plmahdır. Bunun için, gensoru önergesini 
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vermeden önce, eldeki bilgi, belge ve iddiaların doğruluğunu son derece dikkat ve itina ile araş
tırmalı; ancak doğruluğu teyit edildiği takdirde önergeyi kaleme almak gerekir kanaatindeyim. 

VELÎ AKSOY (tzmir) — Bunlar resmî belgeler. 
MUSTAFA PARLAK (Devamla) — O belgelerin hepsi bende de var; göstereceğim... 

Elinize geçen bir ihbar mektubunu veya basında gözünüze ilişen bir iddiayı, "Tekel vur
gunu", "Tekel soygunu" gibi yazı başlıklarını görünce, sanki, siyasî ganimet elde etmiş gibi, 
bunları hiç tetkik etmeden önergeye dökmek, en azından, bu ciddî müesseseyi sulandırmaktır. 

VELÎ AKSOY (izmir) — Bunların hepsi resmî belgedir. 
AHMET ERSİN (tzmir) — Sen de inanmıyorsun söylediğine. 

MUSTAFA PARLAK (Devamla) — Ama, doğru olmasa bile, haksızlık, usulsüzlük ve yol
suzluk iddialarıyla siyasî gündemi doldurarak ve siyasî iktidarı yıpratarak bir yere varmak isti
yorsanız, boşuna yoruluyorsunuz derim. 

VELl AKSOY (tzmir) — Size göndereceğim bu belgeleri. 
MUSTAFA PARLAK (Devamla) — Çünkü, haksız isnatlarla bir yere varılmayacağını öğ

rendiğiniz zaman iş işten geçmiş olacaktır. 

önergedeki iddialarla ilgili görüşlerimi arz ettiğim zaman göreceksiniz ki, bütün bu iddi
alar, tamamen yersiz, mesnetsiz ve dekikodudan ibarettir ve bu önergeyi bir gensoru ciddiye
tiyle bağdaştırmak mümkün değildir. Zaten, bu önerge de, bundan önceki gayri ciddî ve mes
netsiz diğer önergeler zincirinin bir halkası olarak Meclis zabıtlannda yerini almaktan ibaret 
kalacaktır. 

Değerli milletvekilleri, önergedeki iddiaları iki aşamada değerlendirerek cevaplamak isti
yorum. Birincisi, "henüz kurulmamış firma ile sözleşme imzalandığı, ihalenin yapıldığı ve ki
şilerin korunduğu" yolundaki iddialar... 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — İhale yok; ihale hiç yok. 
MUSTAFA PARLAK (Devamla) — tşte, o husustaki iddialar... 

İkincisi, devletin zarara uğratıldığı yolundaki iddialardır. Bu iddiaları cevaplandırmadan 
önce, sözleşmenin içeriği hakkında kısa bir bilgi sunmak istiyorum. 

Sözleşme, Almanya'da bulunan TEK-AL Limited Şirketiyle Tekel Genel Müdürlüğü ara
sında, 12 Nisan 1990 tarihinde imzalanmıştır. Bu sözleşme, TEK-AL Limited Şirketine, Tekel 
Genel Müdürlüğünün, rakının.., 

VELt AKSOY (tzmir) — Bunları basına açıklayacağım daha sonra. 
MUSTAFA PARLAK (Devamla)— Tabiî. 
VEFA TANIR (Konya) — O şirket kurulmamış o tarihte; iddia... 

MUSTAFA PARLAK (Devamla) — Bu sözleşme, TEK-AL şirketine, Tekel ürünlerinden 
rakının, tek yetkili olarak Avrupa ülkelerinde, önce, azamî bir yıl süreyle pazarlama yetkisini, 
daha sonra, bilahare, şişelenmesi ve son aşama olarak da üretilmesi yetkisini vermektedir. 

ALt ESER (Samsun) — Ama, şirket kurulmamış!.. 
MUSTAFA PARLAK (Devamla) — Onu da söyleyeceğim, zamanı gelecek... 

Görüldüğü gibi, sözleşme, rakının sadece dışsatım yetkisinin devrinden ibaret olmayıp, 
Avrupa'da, TEKAL tarafından kurulacak tesislerde şişelenmesini ve nihayet, hammaddesi Türk
iye'den gitmek koşuluyla Almanya'da imalatını amaçlamaktadır. Yani, pazarlama, nihaî amaç ol-
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mayıp, Avrupada üretime geçilebilmesi için, bir hazırlık aşamasıdır ve bu, bir lisans ve üretim 
anlaşmasıdır, yatırım anlaşmasıdır. Sözleşmenin bütün amacı; rakının, Avrupa'daki pazar pa
yının artırılmasına yöneliktir. Şöyle ki; TEKTAL, birinci yıl 1.3 milyon litre rakı satmayı, ikinci 
yıl ise, -yani, şişeleme aşamasında- yüzde lOO'e yakın bir artışla, 2.1 milyon litre rakı satmayı 
taahhüt etmektedir. Ayrıca, gelecek yıllarda da en az yüzde 10 satış artışını garanti etmektedir. 

Tekel'in daha önceki yıllarda en çok yapmış olduğu dışsatım, sizinde ifade ettiğiniz gibi, 
yılda 1 milyon 137 bin litredir. Bu rakamla mukayese ettiğimiz takdirde, taahhüt edilen mikta
rın, pazar payının artırılması bakımından önemi ortaya çıkmaktadır. Bu ihracat taahhütleri
nin garantisi olarak, gerekli teminat da, firma tarafından Tekele verilmektedir. Ayrıca, satış 
ve ödeme konusunda oldukça ağır ve ciddî müeyyideler, firma tarafından Tekele verilmiştir. 

önergede, Avrupa'ya yönelik rakı ihracatının her yıl zaten giderek artmakta olduğu ifade 
edilmektedir. Son beş yıllık rakı ihracatımıza bir göz atacak olursak, ihracatımızın önümüzde
ki yıllarda ne miktarda artabileceğini daha açık görürüz. Biraz evvel, diğer konuşmacı arka
daşların ifade ettikleri rakamları tekrar etmeyeceğim; ancak, geçtiğimiz beş yıl içerisindeki yıl
lık ortalama ihracat artışı -yine sizin verdiğiz rakamlara göre- yüzde 8.7'dir; ama, 1990 yılında 
taahhüt edilen ve bu gün de gerçekleştirilmiş bulunan miktar yüzde 14*lük bir artışı içermekte
dir. Bu, birinci yıl içindir. Kaldı ki, ikinci yıl, Tekel'in en çok satış yaptığı yılın yüzde 100'üne 
varan bir miktar kadar artışı öngörmekte ve 2.1 milyon litrelik bir satışı taahhüt etmektedir; 
bundan sonra da, her yıl yüzde 10 satış artışını da garanti etmektedir. Bu, şu demektir : Bu 
sözleşme, Avrupa'da, rakı satışı bakımından bir yıl sonra, on yıl sonrasının yakalanmasıdır; 
on yılda varabileceğimiz ihracat düzeyine bir yılda varmamızdır. Pazar payının artırılmasına 
yönelik amacın en açık izahı budur. 

Tekel'in kârı, sadece bu satış artışıyla kalmamaktadır. Tekel, ayrıca, mal bedelinin dışın
da, birinci yıl 70 cl.'lik şişe başına 0.50 mark lisans ücreti alacaktır. Bu lisans ücreti, ikinci 
yıl, yüzde 100 artarak, 1 mark olacaktır. Rakı fiyatları düşse bile bu lisans ücreti azalmayacak; 
ama, fiyatlar artarsa, buna bağlı olarak lisans ücreti de artacaktır. 

TEL-AL, mal bedelinin, her partinin siparişiyle birlikte, malı sevk etmeden açacağı akre
ditifle, mark olarak, peşin ödeyecektir. Pazarlama safhasının devam edeceği bir yıl içinde, TEK-
AL, Tekel'in onaylacagı projeye göre, Federal Almanya'da gerekli tesisleri kuracak ve şişeleme 
safhasına geçmiş olacaktır. 

Nitekim, son aldığımız bilgilere göre, firma, daha bir yıl bile dolmadan bu taahhüdünü 
de yerine getirmiş ve sizin de bahsettiğiniz gibi, Almanya'nın batısındaki Aachen şehrinde 10 
bin metrekarelik bir alan üzerinde 10 milyon marklık yatırım yaparak bu tesisi işletmeye hazır 
hale getirmiş bulunmaktadır. 

İRFAN DEMtRALP (Samsun) — 50 bin mark sermayeli şirket bunu nasıl yapıyor? 
VELÎ AKSOY (tzmir) — 50 bin mark sermayeyle nasıl yapacak bunu? 
MUSTAFA PARLAK (Devamla) •— Mal varlığıyla yapıyor. 
Sözleşme, Tekel'e, tek taraflı olarak fesih yetkisi de vermiştir ve sözleşmenin hangi aşama

sında olursa olsun, fesih olduğu takdirde, Tekel'in bir kuruş dahi zararı olmamaktadır; yani 
sözleşme, tamamen tek taraflı olarak ve tamamen Tekel lehine, firmayı taahhüt altına sokan 
bir sözleşmedir. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Devlete zarar vermeyen yolsuzluk!.. 
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MUSTAFA PARLAK (Devamla) — Hiçbir risk ve sorumluluk almadan, hiçbir taahhüde 
girmeden, sadece ilgili Armanın taahhüde girdiği ve sorumluluk aldığı bu sözleşme, Tekel'in, 
tarihinde yapmış olduğu -herhalde- en kârlı işlerden bir tanesidir. 

Sözleşmenin amacının, Türkiye'nin sembol ürünü rakının Avrupa'daki pazar payının ar
tırılması olduğunu söylemiştim. 

Tekel'in, eski klasik pazarlama sistemiyle, hiçbir reklam tanıtım yapmadan, sadece mev
cut tiryakilerin talepleri doğrultusunda Almanya'da Türklerin çokça bulunduğu kenar mahal
le bakkallarında rakının satılmasıyla pazar payının artırılmasının mümkün olmadığı ortada
dır; ancak, bu dağıtım, tek elden ve organize bir şekilde yapıldığı ve modern reklam ve pazar
lama yöntemleri uygulandığı takdirde, sözleşmede ifadesini bulan pazar payının artırılması müm
kün olabilir. 

Nitekim, adı geçen firma, bir yıl içinde büyük dağıtım firmalarıyla ilişki kurmuş, Alman
ya'nın en büyük marketler zincirinin raflarına rakıyı koydurtmuştur. Ayrıca, dergilerde reklam 
vererek ve fuarlarda teşhir ederek geniş tanıtım kampanyasına girmiştir ve bütün bunlar için, 
Tekel bir kuruş dahi ödememiş, ilgili firma, bir yıl içinde 500 bin marklık reklam ve tanıtım 
harcaması yapmıştır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bunları nereden biliyorsunuz? 
MUSTAFA PARLAK (Devamla) — Bilgileri siz nereden aldıysanız, biz de oradan aldık; 

resmî kayıtlardan aldık. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Kendisine özel kredi verilen, Rizeli midir? 
MUSTAFA PARLAK (Devamla) — Ancak bu yöntemle, rakı dışsatımında bugünkü ihra

cat artışıyla, on yılda yakalanabilecek olan seviyeyi bir yılda yakalama imkânı olmuştur. 

Aslında, Tekel TEK-AL işbirliği, bir ortak yatırım, bir ortaklık şeklinde de düşünülebilir
di; ama, bu takdirde, Alman yasalarına göre, Tekel'in, yüzde 70 dolaylarında, Alman maliyesi
ne vergi ödemesi gerekirdi. Bütün gelirin net olarak Tekele aktarılabilmesi için, bu yol daha 
uygun ve isabetli olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergedeki, "kurulmamış şirketle sözleşme imzalandığı 
ve hukuka uygun işlem yapılmadığı" iddialarına gelince : 

Şirket, Almanya'da, Alman yasalarına göre kurulmuştur. Alman hukukuna göre, bir for
ma dahi gerek olmaksızın, tarafların anlaşmaları sonucu serbest irade beyanlarıyla ve tüm hu
kukî sonuçları doğurabilecek şekilde ticarî bir şirket kurulabilmektedir. Bu şekilde oluşturu
lan şirketlerde, ortaklar, tüm şahsî mal varlıklarıyla sorumluluk yüklenmiş olmaktadırlar. 

Kaldı ki, bu şirketle ilgili ortaklık sözleşmesi -sizin elinizde olan sözleşme- 5 Mart 1990 
tarihinde imzalanmış ve 8 Mart 1990 tarihinde, Köln halk noterliğinde onaylanmıştır. 

VELİ AKSOY (tzmir) — "27 Nisan 1990" yazıyor burada. 
MUSTAFA PARLAK (Devamla) — Sözleşme ise, bir aydan daha uzun bir süre sonra; ya

ni, 12 Nisan 1990 tarihinde imzalanmıştır. 

Burada, "şirketin kurulmamış olduğu" iddiası doğru değildir; ancak, Alman hukukuna 
göre, bir formaliteden ibaret olan ve süresi, ortakların iradesi dışında olan şirketin tescili işle
mi ise 27 Nisan 1990 günü yapılmıştır; yani, şirket hukuken kurulmuş, bütün sorumluluklan 
üstlenebilecek hüviyete sahip olmuş; ancak, tescili 27 Nisan 1990'da yapılmıştır. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Fiilen kurulmuş, hukuken kurulmamış; hukuken kurulması 
için, ilan yapılması lazım. 

MUSTAFA PARLAK (Devamla) — Burada önemli olan, ortaklan taahhüt altına sokan 
ve bütün mal varlıklarıyla sorumlu kılan şirketin kuruluşudur ki, bu da, sözleşme tarihinden 
bir ay önce yapılmış olmasıdır. 

Ayrıca, Tekel ana statüsünün 4 üncü oniki ve onüçüncü bentleri, görevli ve yetkili kıldığı 
faaliyet alanlarında yurt içinde ve yurt dışında bayilik, temsilcilik, acentelik ve lisans anlaşma
ları yapmaya yönetim kurulunu yetkili kılmaktadır. Genel Müdürlüğün ana statüsünün kendi
sine verdiği yetkiye dayanarak, kurum ve ülke menfaatlarını da gözeterek imzalanmış olan bu 
sözleşme, meri kanunlara uygun ve yasal bir nitelik taşımaktadır. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — tman gücüyle rakı pazarlama... 
MUSTAFA PARLAK (Devamla) — Devletin zarara uğratıldığı iddialarına gelince : 

Sözleşmeyi kısaca incelediğimiz zaman görürüz ki, Tekel lehine tamamen tek yanlı hü
kümler içeren ve karşı firmaya hiç göz açtırmayan bir sözleşme... Bu sözleşme ile, karşı firma, 
kötü niyetli dahi olsa, kurum ve devleti zarara sokabilecek hiçbir imkâna sahip bulunmamak
tadır. Kaldı ki, şartlar çok ağır olmasına rağmen, firma, bugüne kadar -yatırım da dahil ol
mak üzere- bütün hükümleri zamanından önce yerine getirmiş bulunmaktadır. 

Bu sözleşme ile TekeTin gelir artışına bir göz atacak olursak : 

. Bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten, 7 Nisan 1991 tarihine kadarki on aylık sürede 
Tekel'den alınan toplam 1 milyon 61 bin litre rakı karşılığı olarak TEK-AL tarafından ödenen 
para toplamı 5 082 2S0 marktır. Aynı süre içinde Tekel'e ödenen lisans ücreti ise 761 bin marktır. 

Pazarlama ve lisans anlaşmasının imzalandığı 12.4.1990 tarihinden önce bir karton 35 cl'lik 
rakının ihraç fiyatının 43 mark, 70 d'hk rakının ihraç fiyatının da 40 mark olduğu dikkate 
alındığında, TEK-AL ile yapılan anlaşma sonucu, TekeTin kazananda Mart 1991 tarihi itiba
riyle; yani on aylık dönemde 1 401 490 marklık net gelir artışı görülmektedir. 

TekeTin, 12.4.1990 tarihi öncesine göre, rakı ihracı gelirlerindeki artışı bir yıl sürecek olursa... 
\ani, taahhüt edilen süre içinde -ki, o süre de gerçekleşmiş- 1.3 milyo».litre rakı satışı sonun
da, yaklaşık 1 731 490 marklık gelir artışı sağlanmıştır. 

Şişeleme safhasında, taahhüt edilen rakı miktarının 2.1 milyon litre olduğu, ayrıca, bu 
süre esnasında lisans ücretinin de yüzde 100 oranında artacağı dikkate alındığında ise, 12.4.1990 
öncesine göre, TekeTin rakı ihracından elde edeceği net gelir fazlası yaklaşık 4 426 500 marka 
yükselecektir. 

Bu rakamlar, devletin zarara uğratılmamış olduğunu açıkça göstermektedir. Kaldı ki, Te
kel'e şişeleme safhasında mal bedeli olarak yapılacak ödemelerdeki artışlar bu rakama dahil 
edilmemiştir. Yurt dışı rakı fiyatlarındaki artışlar, TEK-AL'in yaptığı zamlardan dolayı değil, 
Tekel'in yapmış olduğu zamlardan kaynaklanmıştır ve bu artışların tamamı Tekel Genel Mü
dürlüğüne aktarılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Tekel Genel Müdürlüğü, hiçbir sorumluluğu üstlenmeden, hiçbir 
rizikonun altına girmeden, ihracat gelirlerini yükseltici ve yarınların ihtiyaçlarına cevap vere
bilecek imkânları da beraberinde getiren, belki de en anlamlı, en avantajlı, en kârlı ve bu özel
likleriyle e'n onurlu anlaşmalarından birini yapmıştır. 
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ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Ama, bunun hesabı sorulacak. 
MUSTAFA PARLAK (Devamla) — Ayrıca, Türkiye'nin sembol ürünü olan rakının, Av

rupa pazarı için, üstünde; rakı şişesi ve rakı amblemi bulunan ve kapısında Türk Bayrağı dal
galanan Avrupa'nın ortasındaki tesislerde şişelenecek ve üretilecek olması da ayrıca bir onur 
vesilemiz olmalıdır. ^ 

Bu sebeplerden dolayı, gensoru açılmasına ilişkin önergeye ret oyu vereceğimizi ve bu açık
lamalardan sonra, önergeyi veren arkadaşların da ret oyu vermesi dileğiyle hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Gensoru muhatabı Sayın Bakan Adnan Kahveci; buyurun efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; bu 'gensoru vesilesiyle, gensoru müessesesinin ciddiyetinin kaybolduğunu belirt
mek isterim ve buna üzülüyorum. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Kaybolur mu Sayın Bakan? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Maalesef kay

boluyor... 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Bir sürü suiistimal iddiası var; ama, siz, "Gensoru mü
essesinin ciddiyeti kayboluyor" diyorsunuz... Böyle şey olmaz... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bugün, bu salon
da, sizin bu sayıda olmanız, basın mensuplarının ve seyircilerin bu sayıda olması, gensoru mü
essesesinin ciddiyetinin kaybolmakta olduğunu gösteriyor. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Siz kendinize bakın. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Ama, bu olayın hesabı sorulur, o hiç kaybol

maz, merak etmeyin. 

MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — O konuya da gele
ceğim, merak etmeyin. 

Ben, Sayın Veli Aksoy'u iyi niyetli bir insan olarak düşünmek istiyorum ve iyi niyetli ola
rak bu konuyu gündeme getirdiğini düşünmek İsterim. 

Bu konu, ben Bakan olur olmaz önüme geldi ye hemen, "acaba yapılan işlemler Tekel'in 
mevzuatına uygun mu, usulsüzlük var mı? diye inceleme yaptırdım ve olmadığını tespit ettim. 

Ondan sonra, bir süre, bu konular sessizliğe büründü ve Yüksek Denetleme Kurulunun 
inceleme raporuyla tekrar gündeme geldi. Tabiî, bu arada, ben de, olayı, daha derinlemesine 
inceleme ve "acaba başka neler olabilir?" diye düşünme fırsatı buldum. 

Bunlara gelmeden önce, şunu belirtmekte yarar görüyorum : Burada en önemli mesele, 
Tekel'in menfaatidir. Kısa, orta ve uzun vadede Tekel'in menfaatim artırmak nasıl mümkün 
olabilir, ne yapılabilir; bunu iyi düşünmek gerekiyor. 

Bugünkü gazeteleri belki gördünüz, çok da sofistike olmayan bir strateji ile yabancı siga
raların satışını kırdık ve -biraz da amatörce diyeyim- onlara göre amatörce hazırlanan bizim 
bir sigara markamız, onların en iyi satan markasına göre neredeyse iki misli satışa ulaşacak. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Fiyatlar aynı kalmazsa, onlar geçecek. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Marlboro'yu, fi

yatları eşitken yakaladık, onu da söyleyeyim. 

— 391 — 



T.B.M.M. B : 125 4 . 6 . 1991 O : 1 

Şunu söylemek istiyorum : Biraz gayret gösterirsek ve alışılmışın dışına biraz çıkarsak, 
pazar paylarımızı artırabileceğimizi, iç pazarda ve dış pazarlarda başarılı olabileceğimizi gös
terdik. 

Gelelim, Tekel Genel Müdürünün bugünkü gazetelerdeki demecine : öğrendiğim kada
rıyla, demecin yansıtılmasında biraz çarpıtma var. Geçen hafta sonu Sakarya'daydım. Sakar
ya'ma köylerinde güzel bir uygulama gördüm; Virjinya denemeleri yapılmış ve bu, çok daha 
önemli bir gelişmenin müjdecisi. Artık, bırakın, Türkiye'de yabancı sigara içmeyi, belki ya
bancı tütün de içmeyeceğiz. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — 2000 sigarası yabancı tütünden yapılıyor, unut
tunuz galiba. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — işte ben onu söy
lüyorum ve "yabana sigara değil, yabana tütün de içmeyeceğiz" diyorum. Tabiî, herhalde, 
buna en çok Sayın Hasan Fehmi Güneş sevinecek; çünkü, en iyi denemeleri, doğduğu bölge
nin köylerinde yaptık. 

Şunu söyleyebilirim ki, Tekel, her alanda menfaatini korumak için çalışma yapıyor. Bu 
çalışmaları, bir KİT olmasının getirdiği zorunluluklardan dolayı, çok dikkatli ve kılı kırk ya
rarak yapmak zorunda. 

Rakı olayında, şu hususu kendi kendinize tekrar sormanızı rica ederim : Dikkat edin, Rus
ya'da da bir firmaya, sigara ve çay ihracatı konusunda tekel yetkisi verdik, ama, nedense o 
konu gündeme hiç gelmedi. O da çok büyük bir ihale, o da çok büyük bir iştir. Yani, niye Al-
manya'daki konu bu kadar çok gündemde de, Rusya için benzer mevzuatın uygulandığı aynı 
konu gündeme gelmedi?.. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Demek ki, onu duymamışız. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Değil, duymadı
ğınızdan falan değil. Bunun sebebi konusunda, esas, benim sorgucu olmam gerekiyor. "Niçin 
bazıları sorgulanıyor da, bazıları sorgulanmıyor? diye düşündüğümüz zaman... Araştırdım... 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Piyasada 2000 sigarası yok; acaba Marlboro sigarası 
satılsın diye mi? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica ediyorum... 

Değerli milletvekilleri, bir sayın bakan, bir gensoru önergesi verilerek, belli yoksuzlukları 
korumak iddiasıyla suçlanmış bulunuyor. Sayın Bakan da, en temel hakkı olan savunma hak
kını kullanmaktadır. Lütfen, sataşmayın da, Sayın Bakan savunma hakkını eksiksiz olarak kul
lansın. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sayın Başkan, te
şekkür ederim. 

NECCAR TÜRKCAN (izmir) — iyi; ama, Sayın Başkan, zaten işi Sayın Bakan sulandır
dı. Sayın Bakan gensoru önergesini gayri ciddî bulduktan sonra, bizim de sulandırmamız çok 
doğal. 

BAŞKAN — Sayın Bakan savunma hakkım kullanmaktadır, lütfen müdahale etmeyiniz. 
Buyurun Sayın Bakan. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla^— Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Şimdi, olayın mantığı nedir? Yani, niçin, Almanya'da veyahut da Avrupa'da rakının pa
zarlamasını tek elde toplamak ihtiyacı başgösteriyor? öncelikle, Yunanlıların Metaxa veya Uzo 
gibi veya diğer ülkelerin içki ürünlerine bakarsanız, bu ürünlerin çok örgütlü bir şekilde pazar-
landığı ve çok güzel bir şekilde pazarlarının genişletildiği görülecektir. Halbuki, Tekel'in en 
önemli üretimi olan rakı, Avrupa'da, başıboş bir şekilde pazarlanmaktaydı. Bu konuda ne ya
pılabilirdi?. Ya, Tekel, gidip, Almanya'da bir şube açacaktı ve pazarlamayı kendi yapacaktı ve
yahut da bunun pazarlamasını, aynen Sovyetler Birliğinde yaptığımız gibi, tek bir firmaya ve
recekti; fakat, tabiî Almanya'da bunun pazarlamasının tek firmaya verilmesi olayı gündeme 
geldiği zaman büyük bir tartışma başladı; ben de bu tartışmayı ilk incelediğim zaman, bazı 
makul sebepleri olduğunu görmüştüm. Bu işten para yiyen onlarca hatta zannediyorum ellinin 
üzerinde firma vardı. Tabiî, bu firmalar, ekmeklerinin elden gitmesi üzerine tepki gösterdiler. 
Gösterilen tepki doğrudur; çünkü, siz de işadamı olsaydınız ve bir yıl önceki pazarlama imkâ
nınız kaybolsaydı, tepki gösterirdiniz. 

Yalnız, burada telaffuz etmekten çekindiğim bir de şöyle bir olgu vardı: Türkiye'ye kaçak 
rakı giriyordu. Tekel'in, rakı ihracatçısı tek firma oluşturma yoluna gitmesinin arkasında da, 
bu kaçak rakı olayını azaltma arzusu vardır ve bu husus da, bu olayın mantığının taşlarından 
bir tanesidir. Konuşmamın başında, onun için, "ben, Sayın Aksoy'u, iyi niyetli olarak tanı
mak, bilmek istiyorum, biliyorum" dedim. 

Kaçak rakı olayı hepimizi rahatsız eden ve edecek bir olay. Bunun önlenmesi için, ihraca
tının tek elde toplanmasının makul olup olmadığını size sorayım : Doğru bir yöntem midir? 

VELİ AKSOY (İzmir) — Rakı kaçakçılığını önleyerek merci, Hükümettir. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Bir dakika, 

efendim... 

Bunun polisiye, teknik ve ekonomik yöntemleri vardır. Polisiye yöntemler konusunda bu
yurduğunuza evet; ama, bu da, bu işi önlemenin, azaltmanın teknik yöntemidir. Yani, yüzlerce 
aracıkanalıyla ihraç etmeye çalışma yerine tek kanaldan ihraç ederseniz, kaçakları önleme im
kânlarınız da güçleşir. Tabiî, eskiden ihracat yapan firmaları bu söylediklerimin hepsinden so-
yutluyorum. Yani, bu ihracatçı firmaların içinde belki bir tanesi bununla ilgili olabilirdi; ama, 
ihracatçı firmaların tümünü bu şekilde itham etmemiz kesinlikle mevzubahis ve mümkün de 
değildir; ama, böyle bir olgu vardır. Tabu, rakının, vergisiz ve vergili fiyatı arasında yüzde 200'Iere 
varan çok büyük bir fark vardır. Bu yüzden, çok cazip bir mal olan rakının yurda bu şekilde 
kaçak olarak girmesinin de kesinlikle önlenmesi gerekiyordu. 

Şimdi, bizim, Tekel olarak, ülke olarak, menfaatimiz nerededir? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yani, sizin göreviniz suiistimalleri örtmek mi bu memlekette? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika, 

efendim... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Geçen hafta da aynı şekilde davrandınız. Bu konuda suiisti
mal var mı, yok mu, onu söyleyin. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika efen
dim... Bir dakika... Lütfen yuvarlak konuşmayın oradan. 

Sayın Başkan, müdahale eder misiniz? 
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BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen müdahale etmeyiniz; Sayın Bakan savunmasını yapıyor, 
lütfen müdahale etmeyiniz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sayın Başkan, 
önemli olan, Tekel'in kanunlara, kurallara, yürürlükteki mevzuata uygun hareket edip etmedi
ğidir. Burada, grup sözcüsü arkadaşımız bunu ince detaylarına kadar açıkladı. Ben de bir yıl 
önce bunu inceledim ve Tekel, yürürlükteki mevzuata milimine kadar uygun davranmıştır. 

Benim için daha önemli olan ikinci husus, Tekel, bu işe kârım artırarak mı devam etmek
tedir yoksa, eski düzen devam etseydi, Tekel'in kârı daha mı fazla olurdu?.. Bu sorunun da 
cevabı şudur : Tekel, halihazırda, eski uygulamaya göre daha kârlı durumdadır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kanıtlayın bize... Usulüne uygun ihale yapın... 
MEHMET PERÇİN (Adana) — Cevap vermeyin Sayın Bakan. 

MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — İhracat fiyatı arttı 
zaten, ihracat fiyatını artırdık. 

Üçüncü önemli sorun şudur : İlerideki yıllarda Tekel'in pazarda diğer markalara karşı re
kabet gücü artmakta mıdır artmamakta mıdır? Şu anda -itiraf ediyorum, açık söylüyorum-
bunu çok açık ve net bir şekilde söyleyecek kadar tecrübemiz de yoktur. Onu da önümüzdeki 
aylarda göreceğiz. Yuıi, Yunan markalarından -Uzo'ya, İsveçre'de imal edilen bazı markalara 
ve Güney Kıbrıs'tan gelen bazı markalara karşı Tekel'in pazar payı artıyor mu azalıyor mu; 
yahut da artış hızı tatmin edici mi diye bir soru sorulduğu zaman, buna net cevap verecek ka
dar verimiz henüz yoktur, ama, bunun üzerinde çalışıyoruz. 

Şunu da söylemek istiyorum : Bu konuya verdiğim özel önemden dolayı, Almanya'ya ve 
çevre ülkelerine, bu konuyu araştırmak üzere müfettiş arkadaş gönderdim. Pazar paylarımn 
gelişmesi konusunda diğer rakiplerin de bize karşı olan durumunu belirlemek konusunda bir 
müfettiş arkadaş gönderdim; ama, bu sorunun cevabım net olarak verecek bir durumda henüz 
değiliz. Demin de söylediğim gibi, niyetimiz, oradaki pazar payımızı Yunan ve Kıbrıs markala
rına karşı artırmaktır. Bunu da başarabildiğimiz takdirde, bu anlaşmanın, hem Tekel'in men-
faatına hem de ülkenin menfaatına olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğim. Şu günkü değerlen
dirme ile, hukuka aykırı, usulsüzlüğü ve yolsuzluğu ima edecek herhangi bir şey yoktur. Tekel 
kârlı durumdadır. İleriye dönük olarak, büyük bir pazar potansiyel artışı da sağlayabileceği
miz ümidindeyim. 

Bu düşüncelerle, hepinize saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA ÇAKIR (Giresun) — Sayın Bakan, şirketten hiç bahsetmediniz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gensoru önergesiyle ilgili görüşmeler tamamlanmıştır. 

Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması konusunda oylama yapılacaktır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısına bakın Sayın Başkan, ret için de karar 
yetersayısı lazım. 

BAŞKAN — Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar. Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın milletvekilleri, gündemin birinci sırasında bir Meclis araştırması önergesi vardır; an
cak, kalan çalışma süremiz içinde bu Meclis araştırması önergesini tamamlamamız mümkün gö-
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rülmemektedir; yansının eylül ayına kalması söz konusu olacaktır. Bir genel görüşmenin ikiye 
bölünmemesi için, gündemdeki kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, S Haziran 
1991 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.32 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TürkHava Yollan grevine ot grev sûresinde yapılan bazı 
işlemlere ilifkin sorusu ve Ulaştırma Bakam Cengiz Tîıncer'in yazık cevabı (7/2062) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Cengiz luncer tarafından TBMM İçtüzü
ğü gereğince yazık olarak yanıtlanması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Ekin Dikmen 
İçel 

Sayın Bakan; 

Hava-tş Sendikası tarafından başlatılan grev Türk Hava botlarında devam etmektedir. Bu 
grevle ilgili olarak; 

1. tabancı ülkelerden alınması için sözleşme yapılan uçaklarla ilgili alım sözleşmeleri fes
hedilmiş midir, edilmişse neden? 

2. Yurt içi ve yurt dışında sefer yapmak üzere kiralanan uçakların sayısında azalma mı 
olmuştur, çoğalma mı olmuştur? Kira mukavelesi fesih edilen uçak var mıdır, varsa kaç tanedir? 

Yeniden kiralanan uçak var mıdır, varsa sayılan ne kadardır? 

3. Grevin anlaşma ile sonuçlandırılması düşünülüyorsa, alımı planlanan uçaklann söz
leşmeleri fesih edilerek, neden alımlarından vazgeçilmiştir? 

4. Grevin uygulandığı iş yerlerinde, yasalar gereği çalışma zorunluluğunda olan işçiler, 
çalıştırılıyor mu, çalıştırılmıyorsa neden çalıştırılmıyor? 

Bu işçilere süresiz izin verildiği, daha doğrusu grev bitimine kadar izinli sayıldıkları ger
çek midir, gerçekse neye ve hangi yasalara dayanılarak izinli sayılmışlardır? 

5. Çalışmak zorunda olan işçilerin izinli sayılarak, özel şirketlere ait uçaklarda çalışma
larının sağlandığı iddialannın gerçeklerle ilgisi ne kadardır? 

6. Hava Yolları Genel Müdürlüğü ile Hava - tş Sendikası Başkanının Hava yollarının 
özelleştirilmesi için anlaşmaya vardıklarına dair yoğun iddia ve söylentilerin gerçeklerle ilgisi 
var mıdır, varsa bu durum neden işçilere ve kamu oyuna açıklanmamıştır? Gerçeklerle ilgisi 
yoksa grevin sonuçlandırılması ve işçilerin iş başı yapmalarıyla ilgili çalışmalar ne aşamada
dır? Tahminen ne kadar sonra anlaşma sağlanacaktır? 
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7. Grev nedeniyle Hava Yollarının günlük zararının 400 milyon TL. olduğu doğru mu
dur? Bu zararın ayda 12 milyar TL.'sını, yılda ise 144 milyar TL.'sı olacağının gerçeklerlerle 
bağı ne kadardır? 

istenen ek zammın 80 milyar olduğu söylenmektedir. Bu parayı vermemek için neden yıl
da 144 milyar zarar etmeyi göze almaktasınız? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 3.6.1991 

Hükmü : 525-118/560-17855 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14.5.1991 gün ve Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 7/2062-7667/33499 sayılı 
yazınız. 

tçel Milletvekili Ekin Dikmen'in Türk Hava Yolları Grevine ve grev süresinde yapılan bazı 
işlemlere ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiş ve cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cengiz Tuncer 

Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Yabancı ülkelerden alınması için sözleşme yapılan uçaklarla ilgili alım sözleşme
leri feshedilmiş midir, edilmişse neden? 

Cevap 1. Yabancı ülkelerden alınması için sözleşme yapılan uçaklarla ilgili alım sözleş
meleri feshedilmemiştir. 

Soru 2. Yurt içi ve yurt dışında sefer yapmak üzere kiralanan uçakların sayısında azal
mamı olmuştur, çoğalmamı olmuştur? Kira muvakelesi fesih edilen uçak var mıdır, varsa kaç 
tanedir? 

Cevap 2. Yurt içi ve yurt dışında sefer yapmak üzere kiralanan uçakların sayısında azal
ma sözkonusu değildir. 

Kiralama sürelerinin sona ermesi nedeniyle 2 adet B-707 kargo uçağı grev uygulaması sı
rasında iade edilmiştir. 

Bu yıl için kiralanan 2 adet B-737 uçağından biri Mart 1991 ayında teslim alınmış, diğeri 
ise Haziran 1991 ayında teslim alınacaktır. 

Soru 3. Grevin anlaşma ile sonuçlandırılması düşünülüyorsa, alımı planlanan uçakların 
sözleşmeleri fesih edilerek neden alımlarından vazgeçilmiştir? 

Cevap 3. Alımı planlanan uçakların sözleşmelerinin feshedilmesi sözkonusu değildir. 
Soru 4. Grevin uygulandığı iş yerlerinde, yasalar gereği çalışma zorunluluğunda olan iş

çiler, çalıştırılmıyor mu, çalıştırılmıyorsa neden çalıştırılmıyor? 
Bu işçilere süresiz izin verildiği, daha doğrusu grev bitimine kadar izinli sayıldıkları ger

çek midir, gerçekse neye ve hangi yasalara dayanılarak izinli sayılmışlardır? 
Cevap 4. Grevin uygulandığı işyerlerinde yasalar gereği çalışma zorunluluğunda olan iş

çilerin tamamı çalışmalarına devam etmiş olup, sözkonusu işçilere herhangi bir gerekçeyle sü
resiz izin de verilmemiştir. 
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Soru 5. Çalışmak zorunda olan işçilerin izinli sayılarak, özel şirketlere ait uçaklarda' ça
lışmalarının sağlandığı iddialarının gerçeklerle ilgisi ne kadardır? 

Cevap 5. Yasalar gereği, çalışmak zorunda olan işçiler grev ve lokavt süresinde özel şir
ketlerin uçaklarında değil Türk Hava Yolları A.O. Genel Müdürlüğü işyerlerinde çalışmalarına 
devam etmişlerdir. 

Soru 6. Hava Yolları Genel Müdürlüğü ile Hava tş Sendikası Başkanının Hava Yolları
nın özelleştirilmesi için anlaşmaya vardıklarına dair yoğun iddia ve söylentilerin gerçeklerle 
ilgisi var mıdır, varsa, bu durum neden işçilere ve kamu oyuna açıklanmamıştır? Gerçeklerle 
ilgisi yoksa, grevin sonuçlandırılması ve işçilerin iş başı yapmalarıyla ilgili çalışmalar ne aşa
madadır? Tahminen ne kadar sonra anlaşma sağlanacaktır? 

Cevap 6. Türk Hava Yolları A. O. Genel Müdürlüğü ile Hava-tş Sendikası Başkanının 
özelleştirme konusunda anlaşmaya vardıkları söylentilerinin gerçeklerle herhangi bir ilgisi bu
lunmamaktadır. Türk Hava Yolları A. O. Genel Müdürlüğü ile Hava-tş Sendikası arasında 13 
üncü Dönem İşletme Toplu tş Sözleşmesi 17.5.1991 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 

Soru 7. Grev nedeniyle Hava Yollarının günlük zararının 400 Milyon TL. olduğu doğru 
mudur? Bu zararın ayda 12 milyar TL.'sını, yılda ise 144 Milyar TL.'sı olacağının gerçeklerle 
bağı ne kadardır? 

tstenen ek zammın 80 milyar olduğu söylenmektedir. Bu parayı vermemek için neden yıl
da 144 milyar zarar etmeyi göze almaktasınız? 

Cevap 7. Yapılan çalışmada grev nedeniyle zararın 145 milyar TL. daha fazla olacağı 
hesaplanmıştır. Bu rakamın 365 güne bölünmesi ile günlük zararın 400 milyon TL. olacağı 
söylenebilir. 

Greve gidildiğinde HAVA-1Ş Sendikası ile Türk Hava Yollan A.O.'nın verdiği teklifler ara
sındaki fark 1 500 milyar TL. idi. Grev süresince yapılan görüşmelerde bu fark önce 263 mil
yar TL.'ye, sonra 140 milyar TL.'ye son olarak da 70 milyar TL.'ye inmiştir. THY A. O. son 
teklifini 11.5 milyar TL. daha artırarak HAVA-tŞ ile anlaşma sağlamıştır. 

2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, iskenderun İli Madenli Beldesi Belediye Başkam hakkında
ki iddiaya ilişkin sorusu ve içişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nun yazdı cevabı (7/2072) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından ya
nıtlanmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Ali Uyar 
Hatay 

İskenderun'a bağlı Madenli Beldesi ANAP'h Belediye Başkanının zimmetine para geçüv 
diğini ANAP'h Belediye Meclis Üyeleri iddia etmektedir. Bu iddialar yerel basında geniş bir 
şekilde yer aldı. 

1. Başkan zimmetine ne kadar para geçirmiştir? 
2. Bu iddiaları araştırdınız mı? 
3. Zimmetine para geçiren belediye başkanları göreve devam edebilir mi? 
4. Yoksa zimmetine para geçirmek suç sayılmaktan çıktı mı? 
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T. C. 
içişleri Bakanlığı 31.5.1991 

Sayı : MÎGM. APK. AR. GE. ŞB. 571 (91)/90307 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : TBMM Başkanlığının 17.5.1991 gün ve 7/2072-33639 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar'in "İskenderun tli Madeni Beldesi Belediye Başkanı hak
kındaki iddiaya ilişkin" yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

Madenli Belediye meclis üyelerinin Belediye Başkanı hakkındaki şikayet dilekçelerine isti
naden Hatay Valiliğince Madenli Belediye Başkanı ve diğer ilgililer hakkında soruşturma açıl
mış olup, soruşturma devam etmektedir. 

Soruşturma neticesine göre gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 
Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
İçişleri Bakanı 

3. —BaUkesvMüktveküiI. Önder Ktrlı'ntn, ermıijKt n^ensuplartna ödenen ktrsal bölge Uurnina-
ttna ilifkin sorusu ve içişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nun yazdı cevabı (7/2078) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanının tçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygı ile 
dilerim. 16.5.1991 

önder Kırlı 
Balıkesir 

1. Emniyet Genel Müdürlüğünde Kırsal Bölge Tazminatı adı altındaki ödeme, hangi yö
relerde çalışan, hangi emniyet mensuplarına verilmektedir? Bu tazminat hangi yıldan beri ve
rilmektedir? 

2. Tazminatın 300 TL. (yalnız üçyüzlira) olduğu doğru mudur? Böyle gülünç bir raka
mın bu tazminat ödenen emniyet mensuplarıyla açıkça alay etme anlamına geldiği ve persone
lin moralini bozacağı düşünülmemekte midir? 

3. İktidarınızın vardırdığı ekonomik yıkım sonucu, tuvalette küçük su dökmeye yetme
yecek bu kırsal bölge tazminatının günümüzün koşullarına uygun, emniyet mensuplarının üs
lendikleri görevle uyumlu bir miktara yükseltilmesi yapılacak mıdır? Yapılacaksa uygulamaya 
ne zaman geçilecektir? Böyle bir yükseltme yapılmayacaksa bu komik tazminatın kaldırılması 
düşünülmekte midir? 

4. özellikle yeni polis örgütlenmesi yapılan ilçelerde, lojman bulunmaması, kiralık ev 
sıkıntısı çekilmesi, bulunabilen evlerin de anormal kira istemleriyle kentlerdeki bedelleri aştığı 
dikkate alınırsa) bu tür yörelere gönderilen personelin aile bütünlüğünün sağlanması, morali
nin düzeltilmesi ve iş veriminin arttırılması için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 
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T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 3.6.1991 
Şube : Top. 01. (E)-136109 

Konu : Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'mn Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 22 Mayıs 1991 tarih ve Kanunlar ve Ka
rarlar Müdürlüğünün 7/2078-7753/33334 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
na sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sürü
len hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Mahrumiyet yeri tazminatı 1 inci ve 1 nci derecedeki yerlerde görev yapan personele 
ödenmektedir. 

2-3. 2067 sayılı 1977 yılı Bütçe Kanununda mahrumiyet yeri ödeneğinin limiti birinci bölge 
için 3000 lira, ikinci bölge için 2000 lira tespit edilmiş olup, Maliye Bakanlığınca 20 Mayıs 1977 
de yayınlanan genel tebliğde; bu miktar 500 ve 300 lira olarak ödenmektedir. 

4. Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan lojmanların yapımı için imkânlar ölçüsünde çalış
malar devam etmektedir. 

Arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 

İçişleri Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

125 İNCİ BİRLEŞİM 

4 . 6 . 1991 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 24 arkadaşının, Tekel'e ait olan rakı dış
satımı yetkisini; 12.4.1990 tarihinde imzalanan bir sözleşme ile sözleşme tarihinde ku
rulmamış olan bir şirkete vererek bazı kişileri koruduğu ve Devleti zarara uğrattığı 
iddiasıyla Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci hakkında Anayasanın 99 uncu, 
İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/28) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

2. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat 
artışları ve hayat pahalılığı konusundaki görüş ye 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) 

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

4. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin tli 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, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/106) 

5. — 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) 

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

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

8. — 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) 

9. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

10. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

11. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 10 arkadaşının, istanbul'da 
1990 yılında meydana gelen olayların gerçek nedenleri ile sorumlularını ve bu tPde 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) 

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

13. — 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) 

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

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

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

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

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

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

20. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 424 ve 425 
Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerin yürürlüğe girmesinden sonra Doğu Anadolu' 
da kitlesel göçü gerçekleştirmek üzere yapıldığı iddia edilen uygulamaları ve bölgede 
meydana gelen maddî zararı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/120) 
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21. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 27 arkadaşının, üzüm üreticilerinin ve 
TARİŞ'in içinde bulundukları ekonomik sıkıntıları tespit etmek amacıyla, Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/121) 

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

23. — 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) 

24. — 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) 

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

26. — 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) , 

27. — 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) 

28. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Devletin denetimi dışın-
4a, C1A ile işbirliği halinde olan ve Kontrgerilla olarak bilinen gizli NATO örgütü
nün var olup olmadığını, varsa kuruluşundan beri faaliyetleri hakkındaki iddiaları 
açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meolis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

29. — 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) 



30. — Kırklareli Milletvekili vlrfan 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) ( 

31. — Diyafbakır 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) 

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

33. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer ye 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) 

34. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 3083 numa
ralı Kanuna göre gerçekleştirilen toprak dağıtımı konusunda Ceylanpınar köylülerinin 
karşı karşıya bulunduklar^ 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) 

35. — 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) 

36. — 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) 

37. — 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) 

38. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 18 arkadaşının, sağlık meslek liselerinin 
"araç - gereç ve kadro yönünden yetersiz oldukları iddiasını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 9% inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 
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39. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, sağlık politikası konusun
da Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi (8/36) 

40. — 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) 

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

42. — 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) 

43. — 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) 

44. — 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) 

45. — 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) 

46. — 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) 

47. — 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, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 
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48. —'• 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) 

49. — Kars Milletvekili Mahmut Almak 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) 

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

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

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

53. — 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) 

54. — 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) 

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

56. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp ve 12 arkadaşının, Cumhurbaşkanı 
Turgut özal'm «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) 

57. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 11 arkadaşının, Türk Kadınını Tanıtma 
ve Güçlendirme Vakfının hangi faaliyetlerde bulunduğunu, hangi uluslararası ihale ve 
anlaşmalardan pay aldığını, kimlerden ne kadar bağış topladığını, bağış yapanlar ve 
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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) 

58. — 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) 

59. — 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 Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/44) 

60. — 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) 

61. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, kalkınmada öncelikli 
bölgelerde kimlere, hangi amaçla, ne kadar kredi verildiğini, bu kredilerin amacına 
uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını, teşvik belgelerinin verilmesinde politik bas
kılar ve yöntemler bulunup bulunmadığını 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) 

62. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 16 arkadaşının, Tekel Kararnamesi ola
rak bilinen Bakanlar Kurulu Kararının Türk tütüncülüğü ve tütün üreticileri üzerin
deki etkisini ve ülkemizdeki pazarı ele geçirmek için yabancı sigara kartellerince komis
yon dağıtıldığı iddiasını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

63. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 19 arkadaşının, Magic - Box ya da 
Star-1 olarak bilinen özel televizyon kuruluşu ile ilgili iddiaları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum- Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanı
mı destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234) (1) 
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3. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (1) 

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

5. — Afŷ on 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) 

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 Şinâsi 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 sözlü soru önergesi (6/227) 
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16. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Göcek'teki 
yaz.ıatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) (I) 

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

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

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

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

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

23. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmer'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 İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sou önergesi (6/348) (1) 

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

26. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli Şemdinli ilçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/358) (1) 
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27. — Çorum Milletvekili Cemal Şahincin, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçlarının miktarına ilişkin Ba-

. yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

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

29. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın 1985 - 1988 yıllarında Kaynak Kul
lanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi 
alanlara ve adı geçen Fondan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakan

dan sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

(I) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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40. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçet'in'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 

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

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

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

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

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

46. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, istanbul 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 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (1) 

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 ismail Köse'nin, istanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri 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 Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330) 

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

53. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz ithali ile ilgili sözleşme
ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) (1) 
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54. — tzmir Milletvekili K. Kemal AnadoPun, 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-i Âlem Üniversitesinde 
sözleşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

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

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

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

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

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

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

62. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'm, 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) 



- 14 — 

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

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

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

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

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

71. T- Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolörlerine 
denetim özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

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

73. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur 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) 

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

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

76. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Emlak 
Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırılan dö
viz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin-Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) (1) 
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77. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa İli Selendi İlçesine bağlı 
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan .sözlü soru önergesi (6/355) 

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

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

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

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

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

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

84. — tstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekantnca 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 İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

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

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

88. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idareler 
seçimleri nedeniyle bazı seçim bölgelerinde vali ve kaymakamlarca aday yoklaması 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 
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89. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili 
davayı izlemek isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/445) (1) 

90. — 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 Almak'ın, Konya İli Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/450) (1) 

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

94. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Devlet eski Bakam 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 zanatkârîara kul
landırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 

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

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

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

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

100. — Edirne Milletvekili Erdal Kal'kan'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 Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 
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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. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/425) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(125 inci Birleşim) 
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115. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldırılmasıniın 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 diş basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/481) (1) 

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

118. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan 1986 - 1988 yıllarında 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 Aytekün Kotil'kı, 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 Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

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

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

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

127. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 
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128. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

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

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 sfözlü soru önergesi (6/495) (1) 

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

133. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Bingöl ili 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. — izmir 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 I. önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

139. — izmir 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 ilindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına. ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

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

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

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

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

149. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve iskenderun Demir - Çelik 
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 ili Eruh ilçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alınan ve vatandaşa kuryelik yaptırıldığı 
ve bu vatandaşın 3.6.1989 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/542) (1) 

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

154. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve iskenderun Demir -
Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 
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155. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi Es-
ki Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

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'm, 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 Cankurtaranın, 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 ilişirin 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. Cevdet Selvi'nin, Bulgaristan'dan getirilen bir 
soydaşımız hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1) 

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

167. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde İstanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1) 
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168. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Sımak 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) -- .. , ; : ;•- - , : ; ^ | ^ j 

170. — îstanbul 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 idaresince gerçekleş
tirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/561) (1) 

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

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

179. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'm, Demir - Çelik İşletmeleri ile Akdeniz 
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alman 
grev kararınm ertelenme nedenine ilişkin Başbakandaa 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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182. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, işyerlerinin tehlike derecesine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

183. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize göç 
eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç olayının maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) '(1) 

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

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

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

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'ınj Tunceli İli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine ti Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

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

193. — Ankara Milletvekili Eşref Erdemin, 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) 
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195. — îzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir iline bağlı. ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

204. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, 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 Bakamndan sözlü soru önergesi (6/503) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

218. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarihleri 
arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/614) (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. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yotanlı ve Çaltıkoru barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1) 

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

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

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

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

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

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

228. — izmir 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. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş ilçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

230. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, 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 ili Gürpınar ilçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/525) (1) 

232. — Çorum Milletvekili Rıza Hıman'ın, Kırıkkale M 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 irfan Gürpınar'ın, Kırklareli ili 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'ın, Van İli Gürpınar İlçesi Yukarı-
beşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay-
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la ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) (1) 

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

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

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, îzmir - Buoa Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

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

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

242. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (1) 

243. — Balıkesir Milletvekili î. önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAGFAŞ 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 yıl-
larınaa aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/653) (1) 

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

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

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

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

251. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşamadığıma ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergemi, (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 
kurukj güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

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

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

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

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

258. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - işlet - devret modeline ya
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı 
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. — îzmir 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. — içel 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. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan -
Gülüşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

277. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Hozat İlçesinde 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 İşleri Başkanlığı yayınla
rında ve bu Kurum müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı id-
diasıra ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

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

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

283. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinde 1988 - 1989 öğretim yılında tek dersten başarısız olan öğrencilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 
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284. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan işçi
lerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

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

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

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

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

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

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

292. — îzmir 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 îli 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 
içişleri 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 Balkanından 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 İl 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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) (1) 

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

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

308. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Trabzon 
Hastanesi Baştabipliğine yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/702) (1) 
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309. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkanın, 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 ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) (1) 

312. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'uı, Hakkâri İli Uludere İlçesi Taşdelen 
Köyü ve Kayadibi Mezrasındaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı 
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiaslna 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 oybna 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 Balkanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 

(125 inci Birleşim) 
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322. — Bingöl Milletvekili İlhamı Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş 
ili Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

323. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve 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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

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

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

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

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

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

333. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kaya-
di'bi Köyündeki vatandaşların Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/743) (1) 
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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 Almak'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

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

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

339. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt - Şırnak ve Mardin - Silopi 
kömür ocaklarında 1990 yılında gerçekleştirilen üretime ve yapılan tahsislere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamından 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 Yümaz'ın, T.R.T.'nin, Çankaya Atakule' 
deki «Dreamland» eğlence merkezinin açılışıyla ilgili yayınına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/756) (1) 

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

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

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

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



•— 3 6 — 

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 Türkçakarın, bazı kişi ve kuruluşların Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapmak üzere uydu kanalı kiraladıkları id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/761) (1) 

348. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, istanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
koridorlarında bir grup öğrencinin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) (1) 

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

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

35.1. — 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 yay İni yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi (6/797) (1) 

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

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

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

357. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, istanbul Üniversitesinde öğrenci
lere saldırdıkları iddia edilen sivil kişilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/799) (1) '. 

358. — Diyarbakır Mületvekili 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-
nındajn sözlü soru önergesi (6/826) (1) 
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360. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'm, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/802) (1) 

361. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1980'den bu yana satın alınan, kiralanan ya da ortak 
olunan özel.sektöre ait fabrikalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/804) (1) 

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

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

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

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

366. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Eşendere 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)(l) > 

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

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

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

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

ı • 
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372. —. Zonguldak Milletvekili Koksal' Toptan'ın, 2422 sayılı Kanunun yaşlılık 
aylığı bağlanmasına ilişkin hükümlerinin uygulamada eşitsizlik yarattığı iddiasına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

373. — İzmir Milletvekili K. Kemal Ânadol'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 verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) (1) 

380. — îçel 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) N 

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

383. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın* Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu 11 Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtları ve 
huzurevlerinde dinî sohbetler ve konferanslar düzenlendiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

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, istanbul, îzmir 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 Ali Eser'in, 1990 yılı enflasyon hedefine ve ilk üç 
aydaki fiyat artışlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

388. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Pakistan asıllı ingiliz uyruklu mollaların 
Edirne'deki camilerde cihat çağrısı yaptıkları iddiasına ve Türkiye'ye geliş nedenlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) (1) 

389. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Hacettepe Merkez Öğrenci Yurdunda 
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/844) (1) 

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

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

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

393. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Beybağı ve istasyon 
Mahallesindeki kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra hak sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis edilen arsalara ilişkin Bayındırlık ve iskân 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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

396. — izmir Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde ili Bor ilçesindeki 600 LV. Ana 
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/868) (1) 

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

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

400. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun ili Vezirköprü ilçesinde 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 AJi 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 - Eryaman'dak'i 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 sözlü 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 içişleri 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 sözlü soru önergesi (6/779) 

412. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör 
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) 
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413. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut kooperatiflerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/782) 

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

415. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 
sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve tskân 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. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, şeker fabrikası bulunan ilçelerden han
gilerinde Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi bulunmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 

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

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

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

421. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, trafik kazalarının önlene
bilmesi için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin hareket saatlerinde dü
zenleme yapılıp yapılamayacağına ilişkin • İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

,(6/792) 

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

423. — Bursa Milletvekili İlhan Aşkın'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Taşo
cağı ve Asfalt Şantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişirin 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 1. önder Kırİı'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan 
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/875) (1) 
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426. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının mer
divenleri ile merdiven korkulukları için yapılan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/876) (1) 

427. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türkiye Diyanet Vakfının 1983 -
1985 yıllarına ait vergi borcuna ve bu Kurumca 1986 yılında vergi 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. — îzmir Milletvekili Akın Gönenin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuna bağlı huzurevlerinin ücretlerine yapıldığı iddia edilen zamma ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/879) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

438. — Erzurum Milletvekili îsmail Köse'nin, Erzurum - îspir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

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

441. — İsparta Milletvekili 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 tlhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasî Şubesince gözaltına alındığı 
iddiasına ilişkin îçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

443. — Hatay Milletvekili Ali Uyardın, 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 İlçesinde ko
ruculuk kabul etmeyen köylülerin bulunduğu köylerin etrafının mayınla döşendiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

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

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

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

448. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nüh,. Devlet İhale Kanununun 44 üncü 
maddesi uyarınca verilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân 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'm, Şırnak İli Beytüşşebap İlçesi Dön* 
mezler Köyünden iki vatandaşın Boğazveren Köyü korucuları tarafından gözaltına 
alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

452. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak M Beytüşşebap İlçesine bağ
lı Dönmezler, Kovankaya ve Yassıtaş köylerindeki vatandaşlardan köylerini boşalt
malarının istendiği iddiasına ilişkin 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 İlçesinde 30.5.1990 
- 1.6.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/896) (1) 

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

456. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, 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 İlçesi Oymakaya Kö
yü civarında 1990 yılı Nisan ayında meydana gelen olaya ve olayla ilgili olarak ileri 
süslen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

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

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

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

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

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

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

465. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, karayoluyla hacca gitmeleri yasakla
nan vatandaşların mağdur edildiği iddiasına ve bunlardan alınan paralara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/852) 
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466. — İçel Milletvekili M. istemihan Talay'ın, T. C. Ziraat Bankasınca hayvan
cılık kredilerine uygulanan faiz oranına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/925) (1) 

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

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

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

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

471. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak ili 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 
tlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/856) 

473. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra İlçesi adlî teşkila
tının ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

- 474. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesice bağlı olan ve orman içinde bulunan bazı köylerin «Orman dışı köy» olarak 
belirlendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve K'öyişleri 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 Sarıgül'ün, otomobil ithalinin neden olacağı 
sorunlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

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

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

479. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı üst düzey bürokratların «Rabi-
tat-ül Alem-il İslam Teşkilatı» tarafından hacca davet edildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/935) (1) 
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480. — Bingöl Milletvekili 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 İlçesi, Gümrük 
Kasabası Dalyan bölgesinde yapılması düşünülen havaalanına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/937) (1) 

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

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

484. — tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un,, vatandaşlıktan çıkartılan bazı 
eski vatandaşlara 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-
landırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

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

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

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

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

490. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Silopi 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. tstemihan Talay'ın, MİT'in Ankara Teşkilatında gö
revli sivil kökenli elemanların Doğu ve Güneydoğudaki illere sürüldüğü iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) (1) 

492. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi 
Liderinin bölücülük yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 
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493. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1990 yılı hac döneminde Suudi 
Arabistan'da meydana gelen olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili ola
rak tazminat talebinde bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/864) 

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

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

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

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

498. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan tahıl bedeli olarak çiftçilere verilen çeklerin karşılıksız çıktığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/948) (1) 

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

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

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

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

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

504. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince Macar 
İkarus Firmasından satın alınacak körüklü otobüsler için Ziraat Bankasınca teminat 
mektubu verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) (1) 
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505. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sımak İline bağlı Dereler ve 
Taraklı köylerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

506. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlete ait makam otolarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru-önergesi (6/959) (1) 

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

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

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

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

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

512. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Yalova - Gökçedere Köyünde şeriat çağ
rısı yaptığı iddia edilen bir kişi 'hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/968) (1) 

513. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Ardahan - Şavşat karayolunun ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve tskân 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) 

52Ö. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir'in kurtuluş törenleri nede
niyle Atatürk Anıtı'na çelenk koymak isteyen Türkiye Birleşik Komünist Partisi yöne
ticilerine izin verilmediği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/884) 

521. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak ili Uludere ilçesindeki yok
sul vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yardım yapılmadığı 
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, §ırnak ili merkezinde oturan va
tandaşlara ait meyve ve kavak ağaçlarının güvenlik güçlerince kesildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

5.24. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Hinin çevre sorunlarıyla 
ilgili olarak yabancı bir firmaya tanzim ettirilen rapora ve bu rapor gereğince alman 
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 ili İlgaz ilçesi 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 İli Bayat ilçesi Imrallı Köyü 
Sağlık Ocağının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/899) 

(125 inci Birleşim) 
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531. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Çay - Dinar karayoluna ve Afyon İli 
Emirdağ tlçesine bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

532. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon ili Tatarlı Kasabasında daha 
önce kapatılan jandarma karakolunun yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri 
Bakanından »özlü 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 ili 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 iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

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

541. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İlindeki Gökçeören batak
lığının kurutulması ve Çark Deresinin ıslahı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve iskân 
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 ili Merkezine bağlı ör-
dekli Köyündeki vatandaşlara ait ot yığınları ile ahırların güvenlik güçlerince yakıldı
ğı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) (1) 

545. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Polly Peck Şirketine Hükümetimiz
ce teminat mektubu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1018) (1) 
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546. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Çevre Kanununun uygulanmasıy
la ilgili olarak çıkarılması gereken yönetmeliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1019) (1) _ 

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

548. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum çevre yolu için ayrılan ödenek 
miktarına ve «Kıfkdilim» geçidi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
spru önergesi (6/1021) (1) 

549. — Kars Milletvekili Mahmut Aünak'ın, Hizan - Kayadeler Köyünde 
28.9.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1036) (1) 

550. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, çiftçilerden alınan sulama suyu üc
retlerine ve Mersin'in İğdır Köyünün sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1022) (1) 

551. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, 3320 numaralı Kanunun uygulama
sına ve sertifikalı arsa satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

552. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İçişleri Bakam 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 Büytikşehir 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 İsmail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra hangi be
lediyelere ne miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 

558. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, televizyonda yayınlanan «32 nci 
Gün» programına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 
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559. — Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, yabancı dil eğitimi yaptırmak ama
cıyla 26.3.1989 tarihinden sonra yurt dışına gönderilen basın mensuplarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) 

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

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

562. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Bağ - Kur'un eczanelere olan borcu nede
niyle eczanelerin bu Kurum hastalarına ilaç vermedikleri iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1038) (1) 

563. — Artvin 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 içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1040) (1) 

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

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

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

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

569. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Adıyaman il Özel idaresince ger
çekleştirilen kum ocağı ihalesine ilişkin içişleri 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) 

571. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Sümerbank Holding A.Ş.'nin istanbul 
Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetleriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1044) (1) 
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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 Cemaıl 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 Dıman'm, Devlet alacaklarına uygulanan faiz ora
nına ve personel alımı için yapılan sınavlarla ilgili suiistimal iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) 

578. — Çorum Milletvekili Rıza Uıman'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 imam - Hatip Lisesi kız 
öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı törenlerine başörtüsü ile katıldıkları iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) (1) 

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

581. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, tzmir 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) 

583. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, YÖK Başkanı ve üniversite rektör
leri ile yardımcılarının son üç yılda görevli olarak gittikleri yurt dışı gezilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) (1) 

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

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

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

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 Türkçakal'ın, müteahhit firmaya, ödeme yapıl
madığı için Şanburfa Tünel inşaatının durduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1063) (1) 

591. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Güneydoğu'da görev yapan güvenlik 
görevlilerinden bazılarmın 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 Abhak'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) 

596. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Aslanapa - Altıntaş yoluna ve 
Kütahya Kov Hizmetleri il Müdürlüğünce 1990 yılında gerçekleştirilen ve 1991 yılın
da gerçekleştirilecek olan asfalt çalışmalarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1013) 

597. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Özel Harp Dairesi ile Kontrgerilla 
örgütü arasında ilgi bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1072)0) 
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598. — Bingöl Milletvekili tlihami 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 İlhami Binici'nin, Kontrgerilla örgütünün varlığına ve 
çalışma sahasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

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

601. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, demir - çelik üretimini durdurduğu id
dia edilen Metaş'ın finansman sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1077) (1) 

602. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, olağanüstü hal bölgesinde yaşayan 
vatandaşların maruz kaldıkları iddia edilen uygulamalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1078) (1) 

603. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya'nın bazı yörelerindeki üre
ticilere hububat bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri. 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) (1) 

604. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 19.12.1989 tarihinde MİT Müsteşar
lığı tarafından Başbakanlığa gönderildiği iddia edilen yazıya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1080) (1) 

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

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

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

608. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İlinde Merkeze bağlı bazı köy
lerin yol ve elektrik sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1032) 

609. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Antalya - Kaleiçi Yivli Minare 
Külliyesinin bir halı firmasına kiralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1033) 

610. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, maden işçilerinin greve gitmelerinin 
nedenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergemi (6/1082) (1) 

611. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, «Kontrgerilla» olarak bilinen Özel 
Harp Dairesi mensuplarına Başbakanlık örtülü ödeneğinden ödeme yapılıp# yapılma
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1085) (1) 
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612. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm, Kars tli 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 ili Milas • Ören yolunun ge
nişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1087) (1) 

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

615. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Hine 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 İli Yüksekova İlçesi Yu
karı Tıluran Köyünde çobanlık yapan bir vatandaşın gözaltına alınmasının nedenine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) (1) 

618. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürüne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1093) (1) 

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

620. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesinde 
11.12.1990 tarihinde meydana gelen olaylara ve İlçe Jandarma Komutanı hakkındaki 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) (1) 

621. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, ülkemiz ile Romanya arasında sı
nır ticareti anlaşması bulunup bulunmadığına ve ülkemize gelen Romen turistlerle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) (1) 

622. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jandarma 
Komutanının maiyetindeki bazı görevlilere baskı yaptığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1100) (1) 

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

624. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Sürt İli Eruh İlçesine bağlı köylerdeki 
bazı kişilerin gözaltına alınmalarının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1102) (1) 
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625. — tstanbul 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 Doğan'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 
Başbakandan 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'nm, 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) " 

635. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Taşkömürü Kurumunca üretilen 
satılabilir kömür miktarına ve 1989 - 1990 yıllarında gerçekleştirilen taşkömürü ithaline 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120)' (1) 

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

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

648. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, Körfez krizinin 1991 yılı makro eko
nomik dengeleri ve altıncı beş yıllık kalkınma planı hedefleri üzerindeki etkilerine iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1083) 

649. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 1990 yılının ilk yarısında ithalat rejimi 
kararına aykırı olarak eski tekstil makineleri ithal edildiği iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) 

650. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 1971 RAMSAR Sözleşmesinin 
Türkiye tarafından imzalanmamasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1137) (1) 
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651. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, gaz maskesi dağıtımındaki kriterlere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1138) (1) 

652. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Atatürk Barajı inşaat ve su toplama 
alanları için yapılan kamulaştırma işlemlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1139) (1) 

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

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

655. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, valiler ile ANAP'lı belediye başkan
ları hakkında Memurin Muhakematı Kanunu uyarınca istenip de izin verilmeyen so
ruşturma taleplerine' ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) (1) 

656. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Adana İli Seyhan İlçesi İmam Ha
tip Lisesindeki bir öğretmenin çekmiş olduğu telgraf nedeniyle cezalandırıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1097) 

657. — Hatay Milletvekili Turlıan 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) 

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

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

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

664. — İzmir Milletvekili Öirgen Keleş'in, tekstil sektöründeki teknolojinin ye
nilenmesi için kullandırılacak yatırım kredilerinin koşullarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesli (6/1153) (1) 
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665. — izmir 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) 

666. — 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) 

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

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

669. — Balıkesir Milletvekilli 1. önder Kırlı'nifl, Körfez savaşından kaynaklanan 
sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1158) (1) 

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

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

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

673. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, çiftçi borçlarının ertelenmesi hakkındaki 
kararnamenin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1181) (1) . ~ 

674. — 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) 

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

676. — 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) 

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

679. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Eruh - Nivila (Çizmeli) Köyü 
halkına köy korucuları tarafından işkence ve eziyet edildiği iddiasına, ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) 

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

681. — Diyafbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Siirt İli Eruh İlçesi Emte (Gönül-
aldı) Köyünün zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/H91) (1)- ••-•'t'%İ?Wll 

682. — 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) 

683. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, kamu ve özel kuruluşların 
1983 - 1990 yıllarında ödedikleri kurumlar vergisine ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1194; (1) 

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

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

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

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

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

689. — izmir Milletvekili Akın Gönen'in, izmir'de menkul kıymetler borsası ku
rulması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1199) (1) 

690. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, ülkemizde faaliyet gösteren vakıf
lara ve denetimlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1200) (1) 
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691. — 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) 

692. — 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) (l) 

693. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985 yıllarında ülkemiz 
üzerinden tran'a silah sevkedildiği ve demokrasi dışı güçlerin Devletin haber alma 
örgütleriyle işbirliği içinde bulundukları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1203) (1) 

694. — 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) 

695. — 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) 

696. — içel 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) 

697. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1207) (1) . 

698. — 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) 

699. — 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) 

700. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Tarabya Oteline ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) (1) 

701. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şırnak İlinde kömür ocaklarında mey
dana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1211) (1) 

702. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince gerçek
leştirilecek körüklü otobüs alımlarının engellendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1212) (1) 

703. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, İzmir ili Selçuk İlçesi Çamlık Kö
yündeki taş ocağının neden olduğu sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1214) (1) 
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704.— İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, İzmir tli Dikili İlçesinde bulunan Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne ait bir taşınmazın ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1215) (1) 

705. — İsparta Milletvekili Abdullah Aykon Doğan'ın, D.S.t. Genel Müdürlüğünce 
ihale edilen tarım amaçlı yatırım projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1216) (1) 

706. — İsparta Milletvekili Abdullah Aykon Doğan'ın, Şarkikaraağaç Ovası sula
ma projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217). (1) 

707. —. Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, Ankara - Polatlı karayoluna ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1218) (1) 

708. — 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) 

709. — Tokat Milletvekili Kâzım Özev'in, Tokat ilindeki pancar üreticilerinin ürün 
bedeli alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1219) (.1) 

710. — 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) 

711. — Çorum Milletvekili Rıza llıman'ın, 1991 yılında yapılan ilköğretim müfet
tişliği sınavına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) (1) 

712. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, şeker pancarı üreticilerinin ürün 
bedeli alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) (1) 

713. — 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)-

714. — İstanbul Milletvekili Yüksek Çengel'in, Toplu Konut ve Konut Edindirme 
fonlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224) (1) 

715. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Özal Ailesine mensup bazı kişiler hak
kında vergi mükellefiyeti bakımından herhangi bir inceleme yapılıp yapılmadığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1236) (1) 

716.— Erzurum Milletvekili Ismalil Köse'nin, milletvekili lojmanlarında oturan 
miiletvekilleriiniın ödenmeyen telefon borçlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1141) 

717. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, rrtilletvekili lojmanlarında oturan 
milletvekillerinin ödenmeyen elektrik borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1142) 
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718. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, yurttaşlıktan çıkarılan vatan
daşların sayısına ve sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1237) (1) 

719. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, Toplu Konut idaresi Başkanlı
ğınca yaptırılan Eryaman konutlarının yer aldığı sitenin yönetimine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1238) (1) 

720. -—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) 

721. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, İstanbul Valisinin bazı sendika
larla ilgili tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) (1) 

722. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, ilköğretim müfettişliği sınavı ile il
gili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) (1) 

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 üreticiliğimin 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) 

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 İskân 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) 
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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, 1990 ve 1991 yılları yatırım progra
mı gereğince Devlet Su işleri Gend Müdürlüğünce Kocaeli Hinde yapılan ve yapıla
cak olan tarım sektörü ile ilgili işlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1241) (1) 

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

736. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Edirne - Selimiye Öğrenci 
Yurdu Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) (1) 

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

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

739. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Şarkikaraağaç ilçesi sulama proje
sine ilişkin B&yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 

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

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

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

743. — Balıkesir 'Milletvekili I. önder Kırlı'nın, Hacettepe Üniversitesi Eğitim 
Fakültesinin 1988 - 1990 yıllarındaki maikina - teçhizat ödeneğine ve Fakültenin Fi
zik Eğitimi Ana'bilim Dalının öğretim üyesi sayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1243) (1) 

744. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Hasanoğlan Atatürk Anadolu öğret
men Lisesi öğretmen ve öğrencilerine baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1244) '(1) 

745. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin 
bankalara ve pancar üreticilerine olan borçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1245) (1) 

(125 inci Birleşim) 
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746. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Kapalı Yüzme Havuzu 
ikmal inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1175) 

747. —•- İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta - Senirkent İlçesi jandarma 
subay ve astsubay lojmanları inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1176) 

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

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

750. — tzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 1991 yılı Şubat - Mart aylarında yapı
lan ilköğretim müfettiş yardımcılığı sınavlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1246) (1) 

751. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Diyarbakır İli Bismil İlçesi Tepe Na
hiyesinde belediye kurulmamasının nedenine ilişkin İçiişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1247) (1) 

752. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, Savunma Sanayii Müsteşarının, Cum
hurbaşkanının A.B.D. gezisine hangi amaçla katıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1183) 

753. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Bağ - Kur Genel Müdürlüğü
ne yapılan malulen emeklilik taleplerinin sürüncemede bırakıldığı' iddiasına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1225) 

754. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, vekil kaymakamla yönetilen 
ilçelerin sayısına ye Kütahya - Emet İlçesine ne zaman kaymakam atanacağına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1226) 

755. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, S.S.K. Emet Fizik Tedavi 
Merkezi ile diğer S.S.K. hastanelerinde açık bulunan doktor kadrolarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1227) 

756. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İline bağlı köylere 
1983 - 1990 yıllarında götürülen hizmetlere ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi ı(6/l 228) 

757. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İline bağlı köylerden 
hangilerine 1991 yılında otomatik telefon santralı kurulacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1229) 

758.— Kütahya Milletvekili Mehinet Korktmaz'ın, Kütahya İli Hisarcık İlçesi 
Dere Köyü Göçük mevkiinde bulunan boraks madeninin işletmeye açılıp açılmayaca
ğına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1230) 
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759. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Denizcilik Bankasınca gerçekleşti
rildiği iddia edilen bazı alım, satım ve kredi işlemlerine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1231) 

760. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, yabancı şirketlere sigara ve tütün üret
me, ithal etme, dağıtma ve fıyatlandırma olanağı tanıyan kararnamenin Türk tütünü 
ve tütün üreticileri üzerinde yapacağı etkilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1232) ' 

761. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'm, köy camilerinde görev yapan 
kadrolu imam sayısına ve kadrolu imamı bulunmayan köy camilerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1233) 

762. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Güney Kore gezisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1234) 

763. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, jandarmanın zırhlı araçlarla dona
tılması için gerçekleştirilecek ihaleye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1235) , 

764. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu için 
kesilen primlere ve Kuruma bağlı sağlık tesislerinin yetersiz olduğu iddiasına ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248) 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 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 Veriİmiş 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, izmir 
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 Pehlivanlının 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) 

2. — İzmir Milletvekili Işüay 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 i 
17.5.1990) 

X 3. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 
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4. — 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 5. — 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 6. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarınin Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun BaZı Maddelerinin Değiştirilrnesine 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) 

7. — 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) 

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

X 9. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısj ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

10. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

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

12. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçâk'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele-
rindtn Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 
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13. — 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) 

14. — 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) 

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

16. — 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) 

17. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri komis
yonları raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi: 31.10.1990) 

18. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

19. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi • 8.11.1990) 

X 20. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bent ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28.12.1990) 

21. — 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) 

22. — 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) 
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23. — 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) 

24. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 20.5.1990 Tarih ve 3644 Sayılı 130 
ilçe Kurulması Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/385) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1991) 

25. — 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) 

26. — Uzman Jandarma Kanununa Bazı Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/791) (S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

27. — Kan» 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) 

28. —. Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Mer
kezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Mardin Milletvekili Nurettin Yıîmaz'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) 

29. — İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt ve 4 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 55 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında İçtüzük 
Değişiklik Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/484) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma 
tarihi : 7.3.1991) 

30. — 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) 

31. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri-
komisyonları raporları (1/648) (S. Sayısı: 538) (Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 
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X 32. — Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal ve 9 Arkadaşının, Çanakkale Savaş
larına Katılanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
ye Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/338) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1991) 

X 33. — 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 : 29.3.1991) 

X 34. — 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 (T/736, 2/390, 2/464) (S. Sayısı: 552) 
(Dağıtma tarihi : 22.4.1991) 

35. — 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) 

3.6. — 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 ne i Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve İçijşleri Komisiyonu Ra
poru (2/247) (S. Sayısı : 559) (Dağıtma tarihi : 3.5.1991) 

37. -r- 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) 

38. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 3 Arkadaşının, 403 Sayılı Türk 
Vatandaşlığı Kanununa İki Fıkra ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Fıkra Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 8 Arkadaşının, 403 
Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve İçişleri komisyon
ları raporları (2/461, 2/473) (S. Sayısı': 565) (Dağıtma tarihi : 16.5.1991) 

39. — Sakarya Milletvekili Ayhan Sakallıoğlu'nun, 3713 Sayılı Terörle Mücadele 
Kanununa Geçici 10 uncu Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/556) (S. Sayısı: 568) (Dağıtma tarihi: 28.5.1991) 
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40. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 12,4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Te
rörle Mücadele Kanununun 22 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/550) (S. Sayısı : 569) (Dağıtma tarihi : 
30.5.1991) 

• ı mmtrni •« 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


