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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açılarak iki oturum yaptı. 

Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'-
un, Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımı
za reva görülen insanlık dışı uygulamala
ra ilişkin gündem dışı konuşmasına Dışiş
leri Bakanı A. Mesut Yılmaz, 

Manisa Milletvekili Hasan Zengin'-
in, 12 Nisan 1989 tarihli Tasarruf Genel
gesine ilişkin gündem dışı konuşmasına da 
Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pak-
demirli, 

Cevap verdiler. 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarca
lı, Karma Parlamento Komisyonunun, 
1980 yılından bu yana Türkiye'deki ilk 
toplantısına ilişkin gündem dışı bir konuş
ma yaptı. 

İstanbul Milletvekili Ö. Ferruh İlter'-
in, 23.6.1965 Tarihli ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/41) (S. Sayısı : 232), Adalet Komisyo
nu Başkanlığının tezkeresi üzerinde bir 
defaya mahsus olmak üzere geri verildiği 
açıklandı. 

13.4.1989 Tarihli ve 3532 Sayılı Millî 
Şeref Madalyası Hakkında Kanunun, 
Anayasanın 89 uncu maddesine göre bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderildiği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

16.6.1964 Tarihli ve 477 Sayılı Disip
lin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama 
Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hak
kında Kanunun Bir Maddesinin Değişti
rilmesine ve Bazı Maddelerine Fıkralar 
Eklenmesine Dair (1/466) (S. Sayısı: 226) 
ile, 

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu
nun 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesi, 
Hakkında (1/492) (S. Sayısı : 227) 

Kanun tasarılarının kabul edildikle
ri ve kanunlaştıkları açıklandı. 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Ha-
kmda Kanun Teklifinin (2/97) (S. Sayı
sı : 228) 1 inci maddesi üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

2 Mayıs 1989 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşime jsaat 18.03'te 
son verildi. 

Başkan • 
Başkanvekili 

İlyas Aktaş 

Kâtip Üye 
Sakarya 

Mümtaz Özkök 

Kâtip Uye 
Kastamonu 

Nurhan Tekimi 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
28 . 4 . 1989 Cuma 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen 
Kanun 

1. — Millî Şeref Madalyası Hakkın
da 13.4.1989 Tarih ve 3532 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğin
ce Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşül
mek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi 
(1/562), (3/829) (Millî Eğitim Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.4.1989) 

Teklifler 

1. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı ve 
40 Arkadaşının, Ödemiş İlçesinde Ödemiş 
Adı ile II Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi (2/176) (İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
25.4.1989) 

2. — Kars Milletvekili Vedat Altun 
ve 35 Arkadaşının, T.C. Ziraat Bankası ile 
Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Çift
çi Borçlarının Bir Yıl Faizsiz Ertelenme
sine İlişkin Kanun Teklifi (2/177) (Ta

rım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 27.4.1989) 

fözı/ı Soru Önergeleri 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-

ver'in, TRT Kurumuna atanacak Genel 
Müdürde aranacak özelliklerle ilgili açık
lamaya ilişkin Devlet Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/641) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 26.4.1989) 

2. — Hatay Milletvekili Mehmet Dö
nen'in, 1402 Sayılı Yasa gereğince görevin
den alındıktan sonra suçsuzluğu tespit edi
len ve tekrar göreve dönmek isteyen öğ
retmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/642) (Başkan
lığa geliş tarihi : 26.2.1989) 

3. — Manisa Milletvekili, Hasan 
Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle 
belediyelerin durumlarına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/643) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 26.4.1989) 

1 . 5 . 1989 Pazartesi 

Sözlü Soru Önergesi 
1. -— İstanbul Milletvekili Mustafa 

Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut 
sorununa ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/456) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 1.5.1989) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — İçel Milletvekili durmuş Fikri 

Sağlar'm, hayali ihracatla ilgili olarak ara
nan bazı kişilerin Mersin Emniyet Mü
dürlüğünce korunduğu iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/644) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.1989) 

2. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Torbalı-Yazıbaşı Kasabası 
içme suyu inşaatının ihalesine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/645) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.4.1989) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Bakanlar Kurulu üyeleri ile 
milletvekillerinin önceki ve sonraki mal 
bildirimlerinin 2871 sayılı Kanun gereğin
ce karşılaştırılıp karşılaştırılmadığına iliş
kin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka
nından yazılı soru önergesi (7/646) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.3.1989) 
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2 »5 . 

Teütf 

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
32 Arkadaşının; İlköğretim, Temel Eğitim 
ve Ortaöğretim Okullarına Öğretmen ve 
Sınıf Öğretmeni (İlkokul) Yetiştiren Eği-
•dm Enstitülerinin Yeniden Açılması Hak
kında Kanun Teklifi (2/178) (Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 28.4.1989) 

)89 Sah 

Yazüı Soru Önergeleri 
1. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'-

nın, Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki ba
zı iddialara ilişkin Devlet Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/647) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 1.5.1989) 

2. — Tokat Milletvekili Mehmet Ze
ki Uzun'un, Tokat Hayvanat Bahçesinin 
kapatılma nedenine ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/648) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 1.5.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 85 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekille
rinin, salonda bulunduklarını bildirmele
rini rica ederim. 

(Artvin Milletvekili Ayhan Arifağa-
oğlu'na kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var
dır, görüşmetere başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, gündeme geç
meden önce, gündem dışı söz isteyen ar
kadaşlar yardır, isteklerini yerine geti
receğim. 

Meselenin ehemmiyeti ve kamuoyu
nun ilgisi bakımından, üç arkadaş, hemen 

YOKLAMA 
hemen aynı mevzuda söz istemişlerdir; bu 
arkadaşlara söz vereceğim. 

Sayın Hükümet, isterse her konuş
macıdan sonra, isterse en sonunda toplu 
olarak hepsine cevap verebilir. En sonun
da cevap vereceği takdirde, usul bakımın
dan, gayet tabi! ki, 20 dakika konuşacak
tır. Durumu ilgililere duyurmuş oluyo
rum. 

En son mu konuşacaksınız Sayın 
Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDULKA-
DİR AKSU (Diyarbakır) — Evet. 

IV, — BAŞKANLİĞİN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM LfŞt KONUŞMALAR 

1. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 1 
Mayıs 1989 Ikzarkdgüm istanbul'da meydana 
gelen olaylara ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — İlk söz, Konya Millet
vekili Sayın Vefa Tanır'indir; buyurun 
efendim. • 

Konu, 1 Mayıs olaylarıyla ilgilidir. 

VEFA TANIR (Konya) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
dün gündem dışı söz talep ettiğim zaman 
konum başka idi; fakat, İstanbul'daki 
dünkü olaylar, konumu değiştirdi. Aslın
da, dünkü olaylar Hükümet tarafından bu 
kürsüye getirilse idi, gruplara daha rahat 
ve daha uzun konuşma hakkı doğacaktı. 
Şimdi ise, bir gündem dışı konuşmanın sı
nırladığı dakikalar içerisinde, dün İstan-

— 50 

bul'da meydana gelen olayların üzücü ol
duğunu, Doğru Yol Grubu olarak, olay
ların cereyan tarzını kınadığımızı dile ge
tiriyorum. 

KADİR DEMİR (Konya) - Mü
sebbibi sizsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Tanır, şahsınız 
adına konuşma yapıyorsunuz; grup adı
na değil; daha önce de söz talebiniz şah
sınız adına idi. Lütfen... 

VEFA TANIR (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, şahsım adına konuş
tuğumu biliyorum; ama Grubumuzun da 
bu konuda hassasiyetini bildirmek istedi
ğim için, söze başlarken, ' ' Hükümet ko
nuşsa idi daha rahat konuşma imkânına 
sahip olurduk" diye boşuna bir cümle kul
lanmadım; bu noktaya gelmek için kul
landım. 
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Dün, İstanbul'da olaylar olmuştur. 
Olayları naklederken, lütfen heyecanlan
mayalım; çünkü, dünkü olaylar düne has 
değildir; yarın olmayacak diye bir kaydı da 
yoktur. İçinizden, dünkü olayların "Gü
neydoğuda sekiz yıldan beri sergilenen 
olaylarla ilgisi yoktur" diyebilen çıkabilir 
mi? 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (An
kara) — Çıkar. 

VEFA TANIR (Devamla) — 
Buyurun... 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (An
kara) — Hiç alakası yok onun. 

VEFA TANIR (Devamla) — "Hiç 
alakası yoktur" diye devam ettiğimiz 
müddetçe, bu olayları önlemenin de yo
lunu bulamayız. Türkiye'de bu konuyu 
başlı başına bu kürsüde münakaşa etme
diğimiz müddetçe, varacağımız yer daima 
tıkalı yollar olacaktır. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Münaka
şa ettiğimiz şey 36 kişinin ölümü mesele
si değil. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 
— 34 kişi... 

BAŞKAN — Efendim, hatibin sözü
nü kesmeyelim lütfen. 

Buyurun efendim, devam edin. 
VEFA TANIR (Devamla) — 1977 se

nesinde 35 kişinin ölmüş olması, dünkü 
ölen insanın hakkını aramaktan bizi alı-
koyar mı? Niye hep geriye dönüp de mi
sal veriyorsunuz? 

Sayın Biçer, dün olduğunda acaba 
memnun muyduk; bayram mı yaptık? 
Dün nasıl üzülmüşsek, 35'e de, l'e de ay
nı üzüntülerimizi bildirmek isteriz. Çün
kü, yıllar geçmiş olmasına rağmen, bu ola
yın temelinde aynı ideoloji yatıyor. Dün, 
"Hak arıyoruz" diye yola dökülenler, aca
ba, kaldırılan 1 Mayıs Bayramını mı arı
yorlardı? 1 Mayıs Bayramına gidenler, 
cepleri taş dolu, elleri sopalarla mı gider

lerdi? Bayram yapanların ellerindeki bay
rağın -burası Türkiye- Türk Bayrağı ol
ması lazım gelmez miydi? Dünkü bayrak
lar ne idi? (DYP ve ANAP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Bu yürüyenler 
işçi de değildi; Türk işçisi de bir itham al
tında kalmasın. İşçi teşekkülleri, izin' ve
rilmediği için bu yürüyüşü yapmayacak
larını da ilan etmişlerdi; ama, dün, yürü
yenler vardı. Bu yürüyenler neyi sergile
mek istiyorlardı?.. 

İşte muhterem arkadaşlarım, konuş
mamın birinci bölümü budur. Buna has
sasiyet göstermez isek, dünkü olaylar ha 
1 Mayısta olmuş, ha 14 Temmuzda olmuş, 
ha başka gün olmuş; "G günü" meselesi 
değildir, içindekini dışarı vurmanın me
selesidir. 

İşçi bayramı yapılmalıdır; hatta bü
tün çalışanların bayramı yapılmalıdır. Bu, 
vaktiyle de vardı... Niye kalktı? Onun se
beplerini aramalıdır. Tekrar olsun mu? 
Onun müzakeresini yapmalıyız. Yoksa, 
aklına gelenin sokağa çıkıp, "Biz, bunu 
söke söke alacağız'' diye kuvvet gösterisi
ni, bir 1 Mayıs Bahar Bayramı gibi, işçi 
bayramı gibi göremeyiz. 

Meselenin öbür tarafına baktığınız 
zaman da, yine acı gerçeklerle karşı kar-
şıyayız. Güvenlik kuvvetleri, bunca tecrü
beye karşı, dün olaylara telaşlı yaklaşmış
lardır. Gazetelere baktığınız zaman, ras
gele atışların resmi vardır, dize gelerek he
def almaların resmi vardır. Öyle ise, dün, 
idareciler ve güvenlik güçleri, geçmiş yıl
ların tecrübesine rağmen, olaylara telaşla 
yürümüşlerdir ve kan dökülmesine sebep 
olmuşlardır. Bunun devam etmemesi için 
alınacak tedbirlerin başında, emniyet güç
lerine, vatandaşa sıcak davranmayı, ted
birli olmayı aşılamak gelir. 

Dünkü olaylardan memnun olanlar 
vardır. Bizim mücadelemiz bu olmalıdır; 
olsun varsın olaylar. Hüküm çıkaralım; 
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ne diyelim?.. Her hareketi reye tahvil et
mek için, '•Görüyor musunuz, yine çıktı
lar kovuklarından" diyelim Veya "Bak, re
jimi zorluyorlar; 1982 Anayasası bile reji
mi müdafaa etmiyor, etmeye yetmiyor" 
diye akıl öğretenler ortaya çıkacaktır. İş
te, dünkü olaylardan bu iki zihniyet fay
dalanır. 

Onun için, biz, sağduyunun sesine 
kulak verelim. Demokrasiyi, hürriyetleri 
ve serbestliği suçlamaya sebep olacak ha
reketlerden herkesin kaçınmasını istiyor 
sağduyu. Kimseye, "Haksızlığa teslim 
olun" demeye hakkımız yoktur; kimseye, 
"Hakkınızı aramak için yürümeyin" de
meye hakkımız yoktur; ama, "Burası 
Türkiye'dir; kırmadan, öldürmeden, Türk 
Bayrakları ile yürüyün" demeye hepimi
zin hakkı vardır. Bayrağımızın olmadığı 
bir yerde, bayram aramak nafiledir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(DYP ve ANAP sıralarından, "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Tanır. 

2. — Uşak Milletvekili Mümtaz Güler'in 
1 Mayıs 1989 Pazartesi güm istanbul'da meyda
na gelen olaylara ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — İkinci sırada, Uşak Mil
letvekili Sayın Mümtaz Güler, "1 Mayıs" 
olayları hakkında konuşmak istemektedir. 

Buyurun Sayın Güler (ANAP sırala
rından alkışlar) 

MÜMTAZ GÜLER (Uşak) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; günler
dir tartışma haline gelen 1 Mayısın, dün 
yapılan gösterilerle, işçi bayramı konusun
dan çıktığını, maalesef, üzüntü ve ibretle 
yaşamış bulunuyoruz. 

Taşlı, sopalı ve bazen de silahlı sal
dırılarla başlayan olaylar sırasında bazı 
gruplar, ellerinde değişik bayraklar, üze
rinde Türkçe olmayan sözcükler yazılı ye

şil, sarı, kırmızı pankartlarla İstanbul'un 
göbeğinde, maalesef bazı milletvekillerinin 
de öncülüğünde, yürümeye ve slogan at
maya teşebbüs etmek istemişlerdir. 

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) — 
Nereden çıkardın onu? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yaban
cı bayrak yoktu; yalan, yalan. 

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) — 
Yalan söylüyorsun sen. 

MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — 
Ancak, devletin kararlı tutumu sayesinde, 
amaçlarına ulaşamadan dağılmışlardır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hükü
met dün İstanbul'da mıydı? 

BAŞKAN — Sayın Genç,, hatibin sö
zünü kesmeyelim. Biraz sonra sizden de 
bir arkadaşımız konuşacak. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Dün 
İstanbul'da kurşunları kim attı? 

BAŞKAN — Söyler efendim; arkadaş 
gelir tekzip eder. 

Lütfen, hatibin sözünü kesmeyelim. 
Buyurun Sayın Güler. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efen

dim, doğruları söylesin. Onları dinlemek
ten bıktık. 

MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — 
1976 yılında, DİSK'in organizesiyle İstan
bul'da bir miting düzenlenmiş, bu mitin
ge yaklaşık 50 bin kişi katılarak, 1 Mayı
sın işçi bayramı olarak yasalaşması dile ge
tirilmiştir. mitinge katılanların taşıdığı 
pankartlar ve filmlerle, attıkları sloganlar, 
asıl amaçlarının, işçi bayramını kutlamak 
olmadığı, aşırı solun,, devleti ele geçiril
mesinin provası mahiyetinde bir gösterisi 
olduğu gözlenmiştir. Bu tarihten itibaren, 
1980 yılına kadar olan kutlamalarda aynı 
amaca yönelik, giderek organize olan top
luluklar izlenmiştir. 

Bilindiği gibi, 1977 yılında, Taksim 
Meydanında aşın sol uçların kendi arasın
da çıkan çatışmalar sonucunda 34 kişi ha-
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yatını kaybetmiştir. Bu mitinge yaldı şık 
100 bin kişi katılmış, çıkan olaylar sonu
cu gözaltına alınanlardan 17' si tutuklan? 
mıştır. 

1978 1 Mayısında İstanbul'da düzen
lenen mitinge 75-80 bin kişi katılmış, izin 
verilmemesine rağmen, kanunsuz olarak 
yapılan bu mitingte sol örgütler, yine, bö
lücülüğün ve yıkıcılığın en büyük gövde 
gösterisini sergilemişlerdir; birkısım par
lamenterlerin de katılımı ve desteği ile 
âdeta ihtilal provası yapmışlardır. (ANAP 
ve SHP sıraları arasında karşılıklı laf 
atmalar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, salonda, 
sükûneti lütfen muhafaza edelim. 

Buyurun Sayın Güler. 
MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — 

Çok sıkı güvenlik önlemlerine rağmen, ne 
yazık ki, mitingden dönen bir grup, gü
venlik güçlerine saldırmış ve olay netice
sinde, bir polisimiz şehit edilmiştir. 

1979 yılında, DİSK yöneticileri tara
fından düzenlenen 1 Mayıs mitingine sı
kıyönetim komutanlığınca izin verilme
miş; ancak, miting tertip komitesi Ve bu 
sendika yöneticilerinin, haklı sıkıyönetim 
yasaklarına uymamaya ve kanunsuz gös
teri eylemlerine katılmaya tahrik ve teşvik 
etmesi sonucu, yine kanunsuz gösteriler 
yapılmış; bunun sonucu, DİSK yönetici
lerinden 12 kişi ve TİP Genel Başkanı da 
dahil olmak üzere, 1 216 kişi gözaltına 
alınmış ve bunlardan 88'i askerî mahke
mece tutuklanmıştır. 

Ayrıca, aynı tarihte İzmir'de 20 bin 
kişinin iştirakiyle bir gösteri yapılmıştır. 

1980" yılında, 1 Mayıs mitinglerine, 
sıkıyönetim bölgelerinde izin verilmeme
si sonucu, 30 Nisan günü, büyük şehirle
rimizde yer yer kanunsuz gösteriler düzen
lenmiştir. 

1980'den öncej 1 Mayısların, anarşik 
mihraklar tarafından, toplum ve devlet 
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düzenini sarsıcı mahiyette kutlandığı bi
linmektedir. Yurdumuzda kutlanan 1 Ma
yıslar, kalabalık insan topluluklarının so
kaklara döküldüğü, rejimin yıkılmasını 
öngören aşın sol sloganların atıldığı ve 
Marks, Lenin, Engels gibi komünist ön
derlerin resim ve sözlerinin, pankartları
nın taşındığı, birçok vatandaşımızın öldü
ğü, devletin güvenlik güçleriyle silahlı ça
tışmaya girildiği, anarşizmin de, komüniz
min de hâkimiyetinin tesisi çabalarının 
harcandığı günler olarak, Türk kamuoyu
nun vicdanlarında esefle yerini almıştır. 

1 Mayıs, yurdumuzda, özellikle 
1980'li yıllar öncesinde, "genel tatil günü" 
amacından saptırılmış ve anarşik mihrak
larca, toplum ve devlet düzenini sarsıcı 
mahiyette kullunılmış; yer yer büyük olay
lara sebep olmuştur. Bu günün, gelecekte 
de aynı şekilde istismara sebep olacağı dü
şünülerek, geleneklerimiz arasında yer al
mayan, mili! ve din! bir özellik taşımayan 
1 Mayısın genel tatil günü olarak muha
fazasına gerek görülmemiş; bu nedenle de, 
17.3.1981 günlü Millî Güvenlik Konseyi 
kararıyla, ulusal bayram ve genel tatil 
günleri arasından çıkartılmıştır. 

1 Mayıs 1989 tarihi öncesi, çeşitli ya
sa dışı örgütler, 1 Mayısı amaçlan doğrul
tusunda istismar edebilmek için büyük bir 
çaba içine girmişlerdir. Ayrıca, çeşitli ku
ruluşlar 10 ilimizde valiliklere müraacat 
ederek, 1 Mayısı miting ve yürüyüş yapa
rak kutlamak istemişlerdir; ancak, bu gü
nün, kanunlanmızda kutlanacak günler 
arasında olmayışı ve yasa dışı örgütlerce 
istismar edileceği açıkça ortada olduğun
dan, valiliklerce bu gösterilere izin veril
memiştir. 

1 Mayıs öncesi, İstanbul'da, muhte
lif yasa dışı örgütlerce 69 eylem yapılmış 
ve kanunsuz gösterilere katılması konu
sunda çeşitli unsurlara çağn yapılmıştır. 
Bu eylemlerde 37 kişi gözaltına alınmış
tır. 



T.B.M.M. B : 85 2 . 5 . 1989 O : 1 

1 Mayıs 1989 atmosferinde, gösteri
lerin, birtakım yasa dışı eylemlerle ama
cından saptırılacağı anlaşıldığından, Hü
kümetimiz bu yasa dışı gösterilere izin ve
rilmeyeceğini açıkça ortaya koymuştur. 
Her ne pahasına olursa-olsun bu gösteri
leri yapacaklarını ilan edenler, çoğunluğu 
işçi olmayan, belli mihraklarca kışkırtılan 
bazı kişileri bu gösterilerde kullanmış
lardır. 

Dün olduğu gibi, bugün de, 1 Mayıs 
dolayısıyla polisle çatışanlar, işçiler değil, 
sağduyu sahibi işçileri istismar ederek, ül
keyi bir kaosun içine sokmak isteyen Dev-
Genç ve PKK gibi, totaliter, bölücü terör 
örgütlerinin militanlarıdır. Türkiye'deki 
işçi sayısının yaklaşık 3,5 milyon olduğu 
düşünülürse, dün İstanbul'da gösteriye 
katılanların çok az sayıda oluşu, bu gös
terilere işçilerimizin itibar etmediğini açık
ça göstermektedir. Ayrıca, yakalanan sa
nıkların meslek grupları da keza, bu or
ganizasyonun işçiler dışında belli mihrak
larca yapıldığının göstergesidir. Bu göste
rileri organize edenlerin amacı, İstanbul'
un çeşitli yerlerinde toplanarak Taksim 
Alanına kadar yürümek ve burada daha 
büyük bir güç oluşturarak amaçlarına 
ulaşmaktır. Ancak, bu durum daha önce 
de istismar edildiğinden, alınan tedbirler 
sonucu büyük grupların Tkksim'e ulaşma
sına izin verilmemiş ve gruplar dağıtılmış
lardır. Planlarının gerçekleşemeyeceğini 
anlayanlar, yanlarında getirdikleri taş ve 
sopalarla polise saldırmışlar, bu arada 18 
emniyet görevlisi yaralanmış, 10 polis oto
su kurşun ve taşlarla tahrip edilmiştir. 

Türk işçisinin gösterdiği engin sağ
duyu ve.vatanperverliği, devletine bağlı
lığı ve yasalara saygıyı, başta bu çatı al
tında milletin temsilcileri olarak bulunan 
siyasî parti liderlerimiz de gösterebilirler
di. (SHP sıralarından gürültüler) 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Cüm
leyi baştan al, anlayamadık. 
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BAŞKAN — Sayın Güler, devam 
edin ve lütfen toparlayın; süreniz doldu. 

MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, dün yaşanan üzücü 
olayların tek sebebi, Sayın Demirel ye Sa
yın İnönü'dür. (DYP ve SHP sıralarından 
gürültüler) Bunu burada açıkça ifade et
mek istiyorum. Siz, kalkıp, 1 Mayıs İşçi 
Bayramının kutlaması gerektiğini ve kut
lamalara da demokrasi adına bizzat katı
lacağınızı önceden ilan edeceksiniz, ma
sum kitleyi galeyana getireceksiniz, yasa
ların izin vermediği bir yürüyüşe çanak 
tutacaksınız; daha sonra da, bu düşünce
nizden vazgeçtiğinizi, hem de yasal olma
yacağı gerekçesiyle vazgeçtiğinizi bildirip, 
koltuğunuzda oturacaksınız... Tahrikleri
niz ve kışkırtmalarınız sonucu sokağa dö
külen eylemcilerin de sorumluluğunu ta
şıyamazsınız. Kim buna inanabilir? Türk 
Milletine bunun hesabını vereceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Güler, zamanınız 
doldu, lütfen bitiriniz. 

MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — 
Çok az kaldı Sayın Başkan, müsamaha
nıza sığınıyorum. 

Genel merkezinizden Türk İş bina
sına kadar, genel sekreterinizle birlikte, 
kırmızı karanfillerle yürümekle milleti 
kandıramazsınız. Alacağınızı umduğunuz 
ve sizlere hiçbir yarar sağlayamayacak 
olan üçbuçuk oy için bu çapulculara, bu 
hainlere verdiğiniz cesaret ve taviz, tarih 
ve millet önünde sizleri vebalden kurta
ramayacaktır. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Hele, geçmişte 
1 Mayısların darbesini yemiş meşhur bay
rak mitinglerinde "Mao'nun, Lenin'in 
Taksim'de ne işi var? Kızıl bayrağın ne işi 
var? Onlar bu meydanda dolaştığı süre
ce, Fatih Sultan Mehmet'in ruhu muaz-
zeb olmaktadır" diye Sayın Demirel de, 
1 Mayısın yapılması için beyanat vermek
te... Acaba, geçmişte acısını yaşadığı bu 
olaylardan, bilmemezliğe gelmek suretiy-
li, vicdanı sızlamamakta mıdır? 
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AHMET KUÇUKEL (Elazığ) — 
Sana onu yazıp verenler gelsin okusun. 

MÜMTAZ GÜLER (Devamla) — 
Bugünlerde demokrasi havarisi kesilmesini 
anlamak mümkün değildir. 

Demokrat görüntü sağlamak uğruna, 
dün Taksim'de söylediklerini unutup, bu
gün tam tersini, her zaman olduğu gibi, 
büyük bir demagoji ustalığı ile milletin 
gözünün içine baka baka söyleyebilme sa
natını gösterdiğini, bu tahriklere çanak 
tuttuğunu esefle görmüş bulunmaktayız. 
Zaten, bu sayın liderimizin, "Geçmişte 
arkamda bir damla kan ve bir damla göz
yaşı bırakmadım" diyebilecek kadar ma
hir olduğunu herkes bilmektedir. 

Değerli milletvekilleri,.sözlerime son 
vermeden önce, dün İstanbul'da yaşanan 
vahim olayların, geçmişte olduğu gibi, bu
gün de demokrasimize hiçbir şey kazan
dırmayacağını, hatta ondan çok şeyler gö
türeceğini ifade ederken, böyle bir vesiley
le huzurlarınıza çıkmanın üzüntüsünü ta
şıyorum. 

Hepinize en derin saygılarımı sunu
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, konuşmacı, konuşmasının 
bir yerinde "Dünkü olayların sebebi Sa
yın İnönü'dür" diyerek, partimize ve gru
bumuza ajçık sataşmada bulunmuştur; 
Grubum adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın İnönü'den bah
settiler. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Parti Başkanı, aynı zamanda grup başka
nıdır da. 

BAŞKAN — Sayın İnönü'den bah
settiler, dikkatimi çekmemiş değil. Eğer 
Sayın İnönü'den böyle bir talep olursa, ye
rine getirmek için çalışacağım. 

ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın 
Başkan, sataşma vardır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, Sayın inönü. Yal
nız, zamanı takdir bana aittir; zamanı ge
lince zatı âlinize söz vereceğim. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın 
Başkan!.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tanır. 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın 

Başkan, grubumuzun başkanı için, söyle
mediği, bulunmadığı hareketleri yanhş^ 
olarak aksettirdi. 

Grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 

Bir dakika... 
3. — Bursa Milletvekili Fehmi Iştklar'ın 1 

Mayıs 1989 Pazartesi günü istanbul'da meydana 
gelen olaylara ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Üçüncü konuşmacı, 
Bursa Milletvekili Sayın Fehmi Işıklar: 
(SHP sıralarından alkışlar) 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Ko
nuşma nasıl olur, şimdi dinleyin. 

BAŞKAN — Efendim, laf atmaya
lım, havayı elektriklendirmeyelim; hatibi 
dikkatle dinleyelim. 

Buyurun Sayın Işıklar. 
FEHMİ IŞIKLAR (B^ursa) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; dün, top
lumumuzu derinden yaralayan, demokrasi 
bakımından kaygı duyabileceğimiz olay
lar cereyan etti. Bu olayların temel nede
ni, Hükümetin, yanlış, çağdışı tutumudur. 

Bugün, 1 Mayıs, bütün dünyada, ba
rışçı bir anlayışla, emeğin bayramı olarak 
kutlanıyor. Türkiye'de uzun yıllar kutlan-
madıktan sonra, ilk kez, Sayın Demirel'-
în Başbakanlığı sırasında, 1976 yılında 
kutlanmış, hiçbir olaya sebebiyet verme
den, coşkuyla, herkes evine gitmiştir. 

1977 yılında, gene aynı coşkuyla o 
gün sabahleyin evinden çıkıp gelen insan
ların üzerine dışarıdan ateş açılmış, belli 
karanlık güçler ve odaklar, 36 yurttaşımı
zın ölmesine neden olmuştur. 
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1980 'den sonra birçok olayın faili or
taya çıkarıldığı halde, hatta bazı olaylar 
hakkında mükerrer davalar açıldığı halde, 
1 Mayıs katliamının sorumluları bir tür
lü ortaya çıkarılamamıştır. 

1978'de, 1977 katliamına ve o psiko
lojiye rağmen, gene hiç kimseye saldırma
dan coşkuyla kutlanmıştır emeğin 
bayramı. 

1979'da ve 1980'de, aynı coşkuyla ve 
ağırbaşlılıkla kutlanmıştır. 

Zaman zaman, gerek mahkemelerde 
ve gerekse kamuoyunda, özellikle serma
ye yanlısı basının yönlendirilmesiyle, 1 
Mayısı düzenleyen sendikalar, sendikacı
lar suçlanmıştır. Gururla söylüyorum ki 
-dergilerimizde ve o günkü basında da yer 
almıştır- bütün sendikalar, sendika flama
larının önünde Türk Bayrağı taşımışlar
dır. (SHP sıralarından alkışlar) 

1978'de alana girerken, işçiler, polis
ler tarafından her girişte kontrol edilmiş, 
aranmışlardır. Şu Meclisin boyunca pan
kartları insanların cebinde getirmesi 
mümkün değildir. Eğer bunlar alana so-
kulmuşsa, belli karanlık güçlerin, işçi sı
nıfını kötülemek isteyen ajan provakatör-
lerin işiydi; DİSK'in ya da sendikaların işi 
değildi. Bunu, böylece bilmek zorundayız. 

Bu yıl da, 1 Mayısı kutlamak için 
sendikalar başvurmuş ve hazırlık yapmış
lardır. Ne yazık ki, Başbakan ve İçişleri 
Bakanı, kitleleri tahrik eden açıklamalar
da bulunmuşlar, hatta "İnönü'yü bile 
yürütmem" diyerek, barış ortamını çatış
ma ortamına dönüştürmüşlerder ve mil
letvekillerinin dokunulmazlığına gölge dü
şürmüşlerdir. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Ter
biyesizlik etmiştir. 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Bu il
kel yaklaşım, kimi güvenlik görevlilerini 
de ilkel davranmaya davet etmiştir. 1 Ma
yısa üç dört gün kala, okulların belli bö

lümünden, üniversitelerden bazı gençler 
gözaltına alınmış, terör havası estirilmiş ve 
toplum ve kitleler sindirilmek istenmiştir. 

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) 
Sendikal Özgürlükler Komitesi, "Özellik
le 1 Mayıs günü nedeniyle yapılanlar da
hil, açık hava toplantıları ve gösteri yürü
yüşleri düzenleme hakkı, sendikal hakla
rın önemli bir yönünü oluşturur" kararı
na vararak, ülkelerin buna uymasını iste
miştir. 

Eğer ısrar ederseniz, "1 Mayıs, ko
münist, Marksist, Lenininst bayram" diye 
ısrar ederseniz; bu ısrarınızla, Birleşmiş 
Milletleri ve Uluslararası Çalışma Örgü
tünü de komünist örgüt olarak suçlamış 
olacaksınız. Suçlarken, ölçüyü kaçırma
yın; suçlarken, ülkemizi zor duruma dü
şürecek düzey düşüklüğü göstermemeli
yiz. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Sayın Demirel, 1 Mayısın işçi bayra
mı olmasına karşı. Bunu bugün değil, çok 
öteden beri biliyoruz. Herkesin hakkını, 
hakka teslim edelim; bundan dolayı poli
tik bir çıkar beklemeye çalışmayın. Sayın 
Demirel'in tutumu belli; aynı görüşü pay
laşmıyoruz Sayın Demirel'le. Sayın Demi
rel diyor ki, "1 Mayıs yerine, mayısın her
hangi bir gününde kutlansın". Kimileri 
diyor ki, "Bahar bayramı olarak kutlan-
«..." sın. 

Değerli arkadaşlarım, 1 Mayıs, işçi
lerin sekiz saatlik işgünü için mücadele 
verdiği günün başlangıcıdır, işçilerin eko
nomik mücadelesinin başlangıcıdır; 1 Ma
yıs, bahar bayramı değildir. Eğer bahar 
bayramı kutlamak istiyorsanız, mevsim
leri de ayırmayın; "Bahar bayramı, yaz 
bayramı, sonbahar bayramı ve kış 
bayramı" diye günler getirin, onu hep bir
likte kabul edelim ve mevsimlere haksız
lık etmeyelim. (ANAP sıralarından "Siz 
getirin" sesleri, gürültüler) 



T.B.M.M. B : 85 2 . 5 . 1989 O : 1 

1 Mayıs 1989'da, gazetelerde de gö
rüldüğü gibi, polisler, hedef seçerek ateş 
etmişlerdir. 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Güne$ Gazetesini de göster; onu 
da oku. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — 
Hepsini okudum; bence, İçişleri Bakanı da 
okumalı. 

Hepsinde ortak görüş, Hükümetin 
basiretsizliği ve saldırının bir tertip oldu
ğunu gösteriyor. Ya Türk basını yalan ve 
yanlış haber yazıyor ya da içişleri Bakam 
gerçek dışı beyanda bulunuyor. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
Güneş Gazetesini de# getirseydiniz.. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) 
— Orak-çekiç taşıyanın kabahati yok mu? 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — 1 
Mayıs 1989'da, turistler, gazeteciler, yol
dan geçen yurttaşlar dayak yemiş, gözal
tına alınmışlardır. Bugün kaç kişinin göz
altında olduğunu bilmiyoruz. O konuda 
da İçişleri Bakanının verdiği Bilgi yanlış, 
yanıltıcı... 

ŞADAN TUZCU (Rize) — Bilmedi
ğin şeyin, yanlış, doğru olduğunu nereden 
biliyorsun? 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — 
Olayların gerçek sorumlusu, bugün bu 
makamda oturan İçişleri Bakanıdır. 

ABDURRAHMAN KARAMAN 
(Adıyaman) — Esas sizsiniz. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) -
Basında atılan sloganlan okuduk, siz de 
okudunuz... (ANAP sıralarından "Bay
raklar?.." sesleri, gürültüler) Evet, o da 
dahil. 

Hükümete ve İçişleri Bakanına soru
yorum : Bunlardan hangisi, insanın yar
gılamadan Öldürülmesine neden olabilir? 
Bu sloganlardan hangisi, slogan atanı ya 
da pankart taşıyanı, yargılamadan, sorgu
sunu yapmadan öldürmeye yeterlidir? Bu

nun yanıtını vermek zorundasınız. (SHr 
sıralarından alkışlar) 

"Silah bulundu" deniyor. Kaç kişi
de silah bulunmuştur; hangi yurttaş, po
lise kurşun sıkmıştır; bunu açıklamak zo
rundasınız. 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) 
— Yalan söylüyorlar. Kaç silah bulundu? 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — 
Bakın, İstiklal Caddesindeki binalarda ya
şayan ve çalışan insanlar o gün nasıl hay
kırıyor : "Vurmayın artık be... Öldürü
yorsunuz çocukları, ne olur vurmayın ya
hu... İsrail'i de geçtiniz... Onlar bizim ço
cuklarımız..." biçiminde tepki gösteriyor
lar; bu tepkiler bile vahşetin ölçüsünü gös
teriyor. 

ABDURRAHMAN KARAMAN 
(Adıyaman) — Kim gösteriyor?.. Siz gös
teriyorsunuz. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — 
Vatandaşlarımız gösteriyor. 

Bu konuda birinci derecede sorum
lu, İçişleri Bakanıdır. 

ABDURRAHMAN KARAMAN 
(Adıyaman) — Genel Başkanınız ve Ge
nel Sekreteriniz sorumlu. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — 
Derhal istifa etmelidir, o makamda otu
ramaz artık. (SHP sıralarından alkışlar) 

Belli bir süreden beri, işçiler, yoksul
luk zincirini kırmak için çeşitli eylemler 
yapıyor. Daha önce de sık sık belirttim; ge
nel grev kapıdadır, iktidar, el koyduğu alın 
teriyle birlikte, döktüğü kanda boğulacak
tır artık. İşçiler, alın terinin karşılığını is
tiyor ve işçilerin bu eylemi yasalara sığ
mıyorsa ve sıkıyorsa, o işçileri de hapis
haneye atın. (ANAP sıralarından "Terbi
yeli konuş" sesleri, sıra kapaklanna 
vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın Işıklar, sözünü
zü lütfen tavzih edin. "Sıkıyorsa" dan 
maksat nedir? (ANAP sıralarından gü
rültüler) 
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MUSTAFA KIZILOĞLU (Afyon) 
— Sokak çocuğu gibi konuşma, burası 
Genel Kurul. Terbiyesiz!.. 

BAŞKAN — Bir dakika arkadaşlar... 
Arkadaşlar, bir dakika... (ANAP sıraların
dan gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

Sayın Işıklar, lütfen tavzih ediniz, 
"Sıkıyorsa" dan maksat nedir? Neyi söy
lemek istiyorsunuz? 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Ne 
maksatla söylediğimi söyleyeyim efendim. 

BAŞKAN — Lütfen!.. (Gürültüler) 
FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Ya

saları uyguladığını, sıkı sıkıya uyguladık
larını söyleyen İçişleri Bakanına diyorum 
ki, "Bunu da sıkı uygulamalısın". O an
lamda söylüyorum. .(ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Işıklar, süreniz 
doldu, lütfen bağlayınız. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim. 

Hiç unutmayın ki, bu İktidarın öm
rünü işçiler biçecektir. İşçilerimizi, 116 ül
kenin işçisinden geri gören, gösteren an
layış, çağ dışı bir anlayıştır. 1 Mayıs Bay
ramı bir haktır. Bu hakkı teslim edeceksi
niz ve önünde selama duracaksınız. (SHP 
sıralarından alkışlar) Unutmayın ki, ke
fenine ve mezar taşına sarıldığınız rahmet
li Menderes bile, 1 Mayıs 1960'ta işçile
rin 1 Mayıs Bayramını kutlamıştır. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AK-
YÜREK (İstanbul) — Bayramlar, kanun
la belirleniyor, kimsenin bunun dışında bir 
şey istemeye hakkı yok. 

FEHMİ IŞIKLAR (Devamla) — 
1990 yılında 1 Mayıs kutlanacak, o döne
min başbakanı, siyasî partilerin başkan
ları da çağrılı olacaktır. Coşkuyla, barış 
içinde kutlayacağız, bunun başka yolu 
yok. Eğer işçiler yeteri kadar kattlmamış-
sa, bu, sendikaların büyük bir sorumlu

luk bilinciyle, yıpranma pahasına, açıkla
ma yaparak, gösteriden vazgeçtiklerini ifa
de etmelerindendir. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

Sizin Başbakanınız gelmeyecek ora
ya; 1990 yılındaki başbakandan söz 
ediyorum. 

Bu duygularla, hepinizi saygıyla se
lamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

4. -— içişleri Baham Abdûlkadir Aksu'nun, 
1 Mayıs 1989 Pazartesi günü istanbul'da meyda
na gelen olaylara ilişkin açıklaması 

BAŞKAN — Hükümet adına, İçiş
leri Bakanı Sayın Aksu; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÛLKA
DİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; konuşmama baş
lamadan önce belirtmeliyim ki, biraz ev
vel burada konuşan Sayın Işıklar, 1 Ma
yısla ilgili olarak Sayın Başbakanımın ve 
benim kışkırtıcı beyanlarda bulunduğu
muzu ifade ettiler. Bunu asla kabul etmi
yorum. Ne Sayın Başbakanımın ne de be
nim, bu mahiyette hiçbir konuşmamız ve 
beyanımız olmamıştır. 

KADİR DEMİR (Konya) — Kışkır
tıcı beyanda bulunan, İnönü'nün ken
disidir. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÛLKA
DİR AKSU (Devamla) — Bizim, sadece, 
bütün yurttaşlarımızı, kanunlara saygılı 
olmaya davet eder mahiyette konuşmamız 
ve beyanlarımız olmuştur. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Yüce Meclisimizde gündem dışı konuşma 
konusu yapılan, 1 Mayıs 1989 günü İstan
bul'da meydana gelen olaylarla ilgili ola
rak görüşlerimizi beyan etmek için söz al
mış bulunuyorum. 

1 Mayısın kutlanması konusundaki 
görüş ve düşüncelerimizi, hatırlayacağınız 
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üzere, yine bu kürsüden açıklarken, 1 Ma
yısın, geçmişte yaşanan ve hafızalarımıza 
yer eden müessif hadiseler sebebiyle ya
pılan bir kanun değişikliğiyle Bahar Bay
ramı olmaktan çıkarıldığını, bu sebeple, 
1 Mayısta kutlama yapılmasının kanunî 
dayanağının kalmadığını söylemiştim. Be
lirtilen gün, 1981 yılında yürürlüğe giren 
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Ta
tiller Hakkında Kanunla bayram olmak
tan çıkarılmış olup, esasen, ülkemizde, 1 
Mayıs hiçbir zaman, Bahar Bayramı ol
manın dışında bir sıfatla da kutlanma-
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cum
huriyetinde, devletimizin kurulduğu gün
den bugüne kadar, hangi günlerin millî ve 
dinî bayram, hangi günlerin ise resmî ta
til olacağı, sizlerin yüksek iradenizle be
lirlenmiştir. Yüce Meclisimizin kararına 
dayanmayan herhangi bir günün, yukarı
da sayılan sıfatları kazanması ve bizim de 
icra olarak buna itibar etmemiz, anaya
sal düzene ve Meclisimize duyduğumuz 
saygı sebebiyle mümkün değildir, Nite
kim, 1 Mayıs'da, yüksek iradenizle 2739 
sayılı Kanunla Bahar Bayramı olarak ka
bul edilmiş ve yıllarca resmen böyle kut
lanmıştır. Ancak, daha sonra, yine yasa
ma organınca, Bahar Bayramı 1 Mayısın, 
yerine herhangi bir gün veya bayram ih
das edilmeksizin 1981 yılında kaldırıldığını 
görüyoruz. İlga ile ilgili görüşme tutanak
larının incelenmesinde, teklif gerekçesinin 
iki sebebe dayandığını tespit etmiş bulu
nuyoruz. 

Bunlardan birincisi, Bahar Bayramı
nın halk arasında 1 Mayısta değil, Hıdı-
rellez günü kutlanır olmasıdır. 

Diğer gerekçe ise, 1 Mayısın, genel 
tatil günü olmak amacından saptırılıp, 
anarşik mihraklarca, toplum ve devlet dü
zenini sarsıcı mahiyette kutlanılarak bü
yük olaylara meydan vermiş olması ve ge
lecekte de istismara sebep olabileceği, esa

sen millî ve dinî bir özellik taşımaması şek
linde görüştür. Bunlar, o zamanki tuta
naklardan alınmıştır. 

Bu açıkladığım gerekçesiyle, bayram 
niteliği kaldırılan bugünde bazı kişi ve ku
ruluşlar toplantı ve gösteri yürüyüşü yap
mak isteyince, yine aynı sebeplerle; yani, 
"Geçmişteki müessif hadiseler tekrarlan
masın; kamu düzeniyle, toplumun huzur 
ve güveni bozulmasın" diye, mülkî idare 
amirlerimiz, bu toplantı ve gösterilere, 
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüş
leri Kanununun verdiği yetkiyle, izin ver
mediler. Bu durum karşısında, aklıselim 
sahibi müracaat sahipleri, izinsiz gösteri 
ve toplantı yapamayacağını açıklarken, 
bazıları da, kanunsuz bile olsa, 1 Mayıs
ta ne pahasına olursa olsun, toplantı ve 
gösteri yapacaklarını, 1 Mayısı kutlayacak
larını ısrarla beyan ve ilan ettiler. Kanun 
hâkimiyetinin ve toplum nizamının mu-
hafazasıyla görevli olarak, biz de, bu tür 
davranışlara asla seyirci kalınmayacağını, 
esasen yüce milletimiz ve işçilerimizin 
böyle davranış içerisinde olanlarla, onla
rı destekleyenleri asla tasvip etmeyecekle
rini açıkladık. (ANAP şıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu açıklamalara ve güvenlik güçleri
mizce alınan tedbirlere rağmen, eski oyun
ların baş aktörü, aynı oyunu tekrar sah
neye koymak amacıyla ve calibi dikkattir 
ki, bütün güçlerini teksif ederek, sadece 
İstanbul'da, kanunsuz toplantı ye yürüyüş 
yapmak istediler. Bu kanunsuz gösteri yü
rüyüşü ve toplantıyı, 1911 sayılı Kanunun 
24 üncü maddesi uyarınca engellemek is

teyen güvenlik güçlerine, taş, sopa ve si
lahlarla saldırılınca, emniyet kuvvetleri... 
(SHP sıralarından "Yalan söylüyorsun" 
sesleri)... Zor kullanmak ve 2559 sayılı Po
lis Vazife ve Selahiyet Kanununun 16 ncı 
maddesindeki yetkilerini kullanmak mec
buriyetinde kaldılar. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 



T.B.M.M. B : 85 2 . 5 . 1989 O : 1 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Baş ak
tör kim? Baş aktörün ismini söyle. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-
DİR AKSU (Devamla) — Bolisin, emni
yet kuvvetlerinin bu yetkiyi kullanma 
mecburiyetinde kalmasının sebeplerini, İs
tanbul'daki olayları, öncesiyle beraber kı
saca arz etmek istiyorum size. 

İstanbul'daki olaylar öncesiyle birlik
te, özetlç şöyle sıralayabiliriz : Önce, Sos
yalist Parti ve 7 sendikadan oluşan bir 
grup ve aynca 7 ayrı tertip heyeti, 1 Ma
yısı kutlamak üzere izin verilmesi için İs
tanbul Valiliğine müracaat etmişlerdir. Bu 
müracaatların bir kısmı, anılan Valilikçe, 
şekil şartlarından, bir kısmı, toplantı yap
manın mümkün olamayacağı alanlar ta
lep edildiği için; diğer bir bölümü de, 
amaç noktasından reddedilmiştir. Vilaye
tin bu ret kararına karşı, Bakanlığımıza 
veya herhangi bir mercie itiraz sadedinde 
hiçbir başvuru olmamıştır. 

Konuyla ilgili hukukî prosedür bu şe
kilde tamamlanmış olmakla beraber, da
ha önceki yıllarda yaşanan elim tecrübe
ler ve bazı istismarcı grupların özellikle 
Taksim Meydanında toplantı yapacakları 
duyumunun alınması sebebiyle, Taksim 
Meydanı ağırlıklı olmak üzere, Vilayetçe, 
bütün İstanbul'da, can ve mal güvenliğiy
le ilgili kanun hâkimiyetinin sağlanması 
amacıyla alınması gerekli tedbirler plan
lanmış ve uygulamaya konulmuştur. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Öldür
me planı mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-
DİR AKSU (Devamla) — Yalnız İstan
bul değil, bütün Türkiye kamuoyu önün
de cereyan eden bu gerçeklere rağmen, ya
sal düzene karşı gelmeye peşinen kararlı 
oldukları her davranışlarından belli bazı 
organize gruplar, pankartlar taşıyarak, slo
ganlar atarak, kanunsuzluğu önlemek 
üzere tedbir almış güvenlik güçleri üzeri- ^ 
ne yürümüşlerdir. 

Sayın milletvekilleri, sizleri aydınlat
mak amacıyla, taşınan bu pankart ve atı
lan sloganlardan bir kısmını bilgilerinize 
sunmak istiyorum : "1 Mayıs şehitleri 
ölümsûzdür-Devrimci Gençlik" 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Doğru. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-

DİR AKSU (Devamla) — "Faşizme 
ölüm, halka hürriyet-TDKP, TGKB" 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Doğ
ru; faşizme ölüm. Doğru... 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-
DİR AKSU (Devamla) — "Hüseyin-
Mahir-Ulaş, kurtuluşa kadar savaş", "Tek 
yol devrim..." (ANAP sıralarından "Doğ
ru mu?" sesleri) "Partimiz, TDKP 
yolunda-Genç Koministler Birliği" 
(ANAP sıralarından "Bu da doğru mu?" 
sesleri) 

Bu ve benzeri sloganlarla beraber, 
orak-çekiçli kızıl bayraklar, bölücü pan
kartlar, gazetelerde de yer almıştır; buyu
run, buradan da bakalım. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— O pankartları siz yazdı rmışsınızdır. 

ETEM CANKURTARAN (İçel) — 
Onları da siz taşıttırmışsınızdır. 

ARİF SAĞ (Ankara) — Sen yazdır
dın onlan, sen. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-
DİR AKSU (Devamla) — Evet, bakın, 
bakın... 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Türk
iye Gazetesini gösteriyor... öbür gazetele
ri de göster. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Oradan gazete reklamı yapıyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-
DİR AKSU (Devamla) — Bakın, bütün 
gazeteler var. 

ETEM CANKURTARAN (İçel) — 
Hangi gazeteler?.. Gazete ismini söyle. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-
DİR AKSU (Devamla) — İşte, polisimiz 
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ve emniyet güçlerimiz, bu bayrakların, bu 
pankartların Taksim Meydanında dalga
lanmaması için onlara müsaade etmemiş-. 
tir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Sayın Bakan, onun için adam öldürül
mez, yakalar, yargılarsınız. Adam öldürül
mez; hiçbir zaman sebep değil insan öl
dürmeye. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı ko
nuşmayalım lütfen. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Yakalar, yargılarsınız. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Gazete reklâmı yapıyor bakın. 

BAŞKAN — Efendim, gazete göste
riyor, biraz önceki hatip de gösterdi. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Hiçbir zaman, adam öldürmek için 
bunlar sebep olamaz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
devam edin. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-
DİR AKSU (Devamla) — Güvenlik güç
leri, bu kanunsuzlukları önlemek için gay
ret sarf ederken, bu gruplar, nereden al
dıkları belli olmayan bir emri uygulamak 
için, mutlaka Taksim Meydanına çıkmak 
inadıyla, kanunu temsil eden ve uygula
yan emniyet güçlerine, acımasızca ve in
safsızca, taş, sopa ve silahlarla saldırmış
lardır... 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Daha ne olacak?... Daha ne 
olacak?.. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— İnsan- öldürmenin sebebi diğildir 
bunlar. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Yalan 
söylüyorsun; silah kullanılmadı. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-
DİR AKSU (Devamla) — Bu saldırılar
da 18 polis yaralanmış, polis arabası kur-

— 61 

şunlanmış, 10 polis otosu da tahrip edil
miştir. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Daha ne olacak?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-
DİR AKSU (Devamla) — Bu gruplardan 
yakalananlann üzerinde molotofkokteyli, 
özel hazırlanmış bol miktarda tahta sopa, 
gazete kâğıdına sarılmış taşlar, çok sayı
da bildiri ve çeşitli pankartlar, orak-çekiç 
amblemli bayraklar ele geçirilmiştir. 

Bu olaylarda yakalanan ve gözaltına 
alınanların sayısı 530 kişi olup, bunlardan 
sadece 186'sı işçi, 140'ı da öğrenci oldu
ğunu beyan etmiştir. Olaylar sırasında, 
18' i polis olmak üzere, 44 kişi, taş, sopa 
ve ateşli silahlarla yaralanmış bulun
maktadır. 

ARİF SAĞ (Ankara) — Ateşli silah
la yaralanan kişi ne kadar? 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Kaç ta
ne polis ateşli silahla yaralandı, söyler 
misiniz? 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-
DİR AKSU (Devamla) — Maalesef, bun
lardan biri, dün ağırdı, bu sabah hasta
nede vefat etmiştir. 

ARİF SAĞ (Ankara) — İnşallah sen 
de vefat edersin. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-
DİR AKSU (Devamla) — Bu kanunsuz 
nümayişlere katılanların, işçilerimizi tem
sil etmediklerini ve işçilerimizin de böyle 
kanun dışı yollara itibar etmediklerini dün 
yaptığımız açıklamada belirttik. Aynca, 
kendilerine ve buna katılmayan sendika-
lanmıza da teşekkür ediyorum. (ANAP sı-
ralanndan alkışlar) 

Karanlık emelli kişi ve örgütlerin bu 
davranışları kanunsuz idi. Bu sebepledir 
ki, 1 Mayısın İşçi Bayramı gibi kutlanma
sını isteyen siyasî parti ve sendika mensup
ları, izin verilmediği için bu isteklerinden 
vazgeçtiklerini açıkladılar ve bu kanuna 
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aykırı nümayişlere de katılmadılar. Ancak, 
taşman pankartlar ve atılan sloganlarla 
hangi amaçlara hizmet etmek için tertip
lendiği Türk kamuoyu ve dünya âleme 
malum olan bu nümayişler arasına bazı 
milletvekillerinin de" katıldığını öğrenmiş 
bulunuyoruz. "Milletin refah ve saadeti 
için and içen bu sayın arkadaşlarımın, yü
ce milletimizi yeis ve ümitsizliğe düşürmek 
isteyenlerin arasında ne işleri var?" diye 
sormaktan kendimi alamıyorum... 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Hangi partiden, Sayın Bakan; açıkla
yın lütfen, isimlerini söyleyin. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-
DİR AKSU (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, biliyorum ki, görevini yaparak, 
kanun hâkimiyeti ve kamu düzeni adına 
kanunsuzluğun karşısına dikilen güvenlik 
güçleri, gene, belirli çevrelerce veya poli
tik mülahazalarla hareket eden siyasîler-
ce itham edilecektir. Bu durum, Atatürk'
ün tabiriyle, kamu düzeninin, insan hak 
ve hürriyetlerinin, kanunsuzluk ve düzen
sizliğe, hak ve hürriyetlerin düşmanları
na karşı kalkanı olan güvenlik güçlerimi
zi her zaman suçlayageldikleri için, bizce 
tabiî olmkala beraber, gene de sormak zo
rundayım : Eğer güvenlik güçleri, kanun 
dışı davranış ve eylemlere müsamaha et
meye başlar ve kamu düzeniyle, huzur ve 
güven ortamı, yerini anarşıya bırakırsa, 
bundan kimin ne kadar istifadesi olacak
tır veya 1977 yılında olduğu gibi, yetkili 
makamlarca toplantıya izin verilerek, yi
ne, pek çok vatandaşımızın ölümüne se
bep olunsaydı, güvenlik güçleri, hücum
ların hedefi olmayacak mıydı? Bu sualle
re kendiniz cevap vererek, ülkede huzur 
ve güvenin bozulmaması için gayret gös
termenin bir millî vazife olduğunu lütfen 
hatırlarınızdan çıkarmayınız. 

Sayın milletvekillerini, unutmamak 
gerekir ki, emniyet güçleri, esas itibariyle 
kendilerinin ve amirlerinin koyduğu deftil, 
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sizin koyduğunuz kuralları uygulamak, si
zin iradenizi hâkim kılmak için gayret sarf 
etmektedirler. Eğer, bütün Türkiye, dün
yanın pek çok demokratik ülkesine göre 
huzurlu ve güvenli bir memleket ise, bu
nu, sizin de evlatlarınız ve kardeşleriniz 
olan güvenlik güçlerimizin büyük Ölçüde 
vazife anlayışına borçlu olduğumuza, emi
nim, sizin de kabul edeceğinize ina
nıyorum-

Hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Efendim, Sayın Selvi'nin, "Bazı mil
letvekilleri"... 

Söz vermiyorum size Sayın Selvi, 
ayağa kalkmayın lütfen. İsminiz zikredil
medi orada. İsminizi zikreden benim. Zatı 
âlinize sataşma yok. 

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) — 
Affedersiniz; beni çağırdınız sandım. 

BAŞKAN — Bazı milletvekillerinden 
bahsedildi. Sayın Bakan da aynı şeye te
mas etti; herhangi bir isim zikredilmedi. 

Biraz önceki sataşmadan dolayı, Sa
yın Çetin'in itirazını yerinde görüyorum 
ve söz veriyorum. 

Kim konuşacak Sayın Çetin? (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Efendim, bir noktayı nazarı dikkate 
almak lazım. Parti liderleri, parti genel 
başkanları, bütün partiyi bağlar. Parti ge
nel başkanlarına söylenilen söz, bütün 
Türkiye çapında partiye söylenmiştir. Parti 
başkanlarının adımları, sözleri, hareket
leri çok ölçülüdür. Parti başkanı, ağzından 
çıkan bir tek lafla partiyi kapattırabilir. 
Ben bu badireden geliyorum. (Alkışlar) 
Onun için, partisindeki bütün milletvekil
lerinin burada konuşmaya hakları vardır. 

ÖNURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — İktidar Partisi için de bu ge
çerlidir, değil mi? 
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BAŞKAN — Hepsi aynıdır. Parti ge
nel başkanları olarak arz ediyorum. 

Sayın İnönü, siz mi konuşacaksınız 
efendim? 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Genel Başkanım konuşacak. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ERDAL 
İNÖNÜ (İzmir) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; hepinize saygılarımı suna
rak, biraz önce yapılan bir sataşma hak
kında görüşlerimi açıklamak istiyorum. 

Uşak Milletvekili Sayın Mümtaz Gü
ler, kendi adına yaptığı konuşmada,6 dün 
İstanbul'da meydana gelen, son derece 
üzücü, aynı zamanda son derece utanç ve
rici olayları anlatırken, "Bunlardan so
rumlu -Sayın dedi mi bilmiyorum ama-
İnönü'dür" dedi; yani, beni kastetti. 

Değerli milletvekilleri, gerçi, biraz 
sonra Sayın İçişleri Bakanı konuşurken, 
"Siyasî parti liderleri sorumlu davrandı
lar, herhangi bir sorumsuzluk 
göstermediler" dedi; dolayısıyla, Sayın 
İçişleri Bakanı, Sayın Güler'in söylediği
nin yanlış olduğunu kabul etti. (ANAP ve 
SHP sıralarından karşılıklı laf atmalar, gü
rültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar... 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — An

cak ben, milletvekillerimizin aralarında
ki tartışmaya girmeden, bu ciddî konuda 
düşüncelerimi söylemek istiyorum; sataş
maya cevaptır. 

Tabiî, Sayın Güler'in, muhalefet li
derine, İstanbul'daki olaylardan sorumlu
luk atfetmeye çalışmasını anlamıyor deği
lim. Bir süredir, böyle bir karmaşık olay 
yaşıyoruz. Ülkede kim iktidar, kim muha
lefet belli değil. 26 Martta, vatandaşlar, 
millî irade olarak açıkça bir şey söyledi
ler : "Bugünkü İktidar Partisi, üçüncü 
parti olmuştur" dediler. Şimdi, bunu 

unutmaya çalışsanız da, aklınızdan çıkmı
yor. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Bu mu sataşmaya cevap?.. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa
yın Güler, onun için, durup dururken, İs
tanbul'da yaşanan bir olayı, ben Ankara'
da bambaşka bir işle uğraşırken, benim 
sorumluluğum altında bu hale gelmiştir 
diye söyledi. Bu da gösteriyor ki, Sayın 
Güler kimin iktidarda olduğunu bilmiyor. 

YASİN BOZKURT (Kars) — İşare
ti siz verdiniz. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — 
Sataşmaya cevap verin efendim. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — 
Haklı... Vatandaşlar da merak ediyorlar. 
Bunun çözümü, bir an evvel bir erken se
çimdir. Onu yakında göreceğiz; ama şimdi 
konumuz o değil değerli milletvekilleri. 
Ben, Sayın Güler'in bana niçin böyle bir 
atıfta bulunduğunu anlamaya çalıştığım 
için bunları söylüyorum. Onları da yap
maya hakkım var. Bir sataşma yapılınca, 
o sataşmayı yapan insanın oraya nasıl gel
diğini anlamaya çalışmak, o konuya açık
lık getirir. Onun için, elimden gelen gay
reti sösteriyorum; siz de yardımcı olursa
nız daha iyi olur. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım, şüphesiz, din
leyen herhangi bir vatandaşımız, eğer ko
nu çok ciddî olmasaydı, İstanbul'daki ola
yın sorumlusunun Anamuhalefet Lideri 
olduğu iddiasına sadece gülüp geçerdi; 
ama gülünecek bir konu karşısında deği
liz. Olay nedir sayın milletvekilleri?.. 

Biraz evvel açıklanan ve hiçbir suretle 
kabul edilmeyecek -isterseniz bölücülük 
deyin, isterseniz anarşizm deyin, hangi 
tehlikeden korkuyorsanız, o tehlikeyi dile 
getiren pankartlarla deyin- birtakım so
rumsuz gruplar yürüyüşe geçmişlerse, 
Türkiye gibi, çağdaş olanaklan elinde olan 
bir güvenlik gücünün faaliyette bulun-
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duğu bir ülkede, böyle bir izinsiz gösteri
yi durdurmak için, bu insanları dağıtmak 
için, onlara, bugün bütün basında gördü
ğümüz gibi, diz çökerek, nişan alarak, so
ğukkanlılıkla polisin ateş etmesinden, on
ları öldürmeye çalışmasından başka yol 
yok mudur? Demokrasilerde, böyle, izin
siz gösteriler sık sık görülüyor; televizyon
larda görüyoruz, gazetelerde görüyoruz. 
Bunlarda, güvenlik güçleri, o göstericile
ri öldürerek bu gösterileri ortadan kaldır
mıyorlar. Ne kadar çok usuller var... Ken
dilerini koruyacak kalkanları kullanıyor
lar, su sıkan araçları var, gaz püskürten ta
bancaları var, insanları etkisiz bırakan 
usu 11ar var... Bütün bunlar, izinsiz göste
rileri, kimseyi öldürmeden etkisiz hale ge
tirmenin yollarıdır. Bunları yaptığınız za
man, demokrasi olduğunu gösteriyorsu
nuz, dünyaya. Bunları yapmadan, polis
leriniz silahlarına sarılıp, sağa sola ateş et
meye başlarlarsa... 

MEHMET ALİ DOĞUŞ LU (Bin
göl) — Teşvik etmeseydiniz daha iyi olmaz 
mıydı? Siz.teşvik ettiniz. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ba
kın, aklıma, geldi, Sayın Başbakan da bu 
konudan çok rahatsız. Biliyorsunuz, sizin 
(ANAP'm) büyük kongrenizde, Sayın 
Başbakana bir kendini bilmez suikast yap
maya kalktı, bir iki el ateş etti; ondan son
ra da, orada bulunan güvenlik görevlileri 
bir panik içinde sağa sola ateş etmeye baş-, 
ladılar. Orada, kongreye gelmiş masum 
vatandaşlarımız, sizin partilileriniz yara
landılar, milletvekillerimiz, bir bakanımız 
bile yaralandı. Bunun nedeni ne idi? Ora
daki güvenlik görevlilerinin yanlış talimat 
almalarıydı. Böyle bir anda ne yapacak
larını bilmemeleriydi; böyle bir anda ilk 
yapılacak şeyin silaha sarılıp sağa sola ateş 
etmek olduğunu sanmalarıydı. Bunu son
ra Sayın Başbakan da beğenmedi; "Doğ
ru dürüst talimat verilmelidir" dediğini 
gazetede okudum. 

Sayın milletvekilleri ve Sayın İçişleri 
Bakanı, size en büyük içtenlikle söylüyo
rum, karşı karşıya olduğumuz durum, 
Türkiye'de artık yaşanmaması gereken bir 
durumdur. Bir izinsiz gösteriyi bastırmak 
için, polisimiz, nişan alarak vatandaşları
mıza ateş etmemelidir; bunu yapmadan 
bu gösterileri etkisiz hale getirmenin yolu 
vardır. İstanbul'daki bu olay niçin bu ha
le gelmiştir; bunu araştırmak, önce sizin, 
yani İktidarda olanların görevidir, ama bi
zim de, Millet Meclisinde Anamuhalefet 
olarak görevimizdir. Biz, bu olayda niçin 
bu hale gelindiğini araştırmak için gerek
li olan bir soruşturma önergesi vererek, so
rumluları meydana çıkarmak azmindeyiz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Genel görüşme mi, yoksa sa
taşmaya cevap mı; hangisi?.. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu
nu, milletvekilleri olarak, vatandaşlarımı
za görevimiz biliyoruz. 

Türkiye'de insanlar herhangi bir gös
teri yerinden geçerken, polisin kurşunla-
rıyla hayatlarını kaybetmeyeceklerine 
inanmalıdırlar. Böyle bir şeyi sağlamak zo
rundasınız. Bunu herhangi bir parti çıkan 
için söylemiyorum, bir milletvekili olarak 
söylüyorum, bir vatandaş olarak söylüyo
rum. Bu gibi olaylan bastırmanın uygar 
yollan vardır; bunları bularak uygulamak 
zorundayız ve bu olayda niçin bunlar uy
gulanmamıştır; onlan meydana çıkarmak 
zorundayız. 

BAŞKAN — Sayın İnönü, süreniz 
doldu lütfen bağlayınız efendim. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) - Sa
yın Başkan, sataşmanın süresi olur mu? 
Var mı, bilmiyorum. 

BAŞKAN — Var efendim. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — O 
halde, şunu söyleyerek sözümü bitirece-
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ğim : Sataşma konusu olarak, bu olayla
ra bizim yol açtığımızı söylediler ve "Her 
ne pahasına olursa olsun yürürüz" şek
linde bir atıf da yaptılar. 

Sayın milletvekilleri, bu yalandır. Ben 
hiçbir zaman, "Yasal izin olmadan 
yürürüm" demedim. "Yasal izin alındığı 
takdirde, bu işçilerle dayanışma gününde, 
emeğe saygı gününde ben de işçilerin ya
nında yürürüm" dedim. Bunu, sonradan, 
İktidar çevreleri, ' 'her ne pahasına olur
sa olsun yürür" şekline getirip, beni tah
rik etmek istediler. 

Değerli milletvekilleri, mesele, kişisel 
tahrik ve parti çıkan meselesi değildir.Me-
sele, Avrupa Topluluğuna girmek istedi
ğimiz bir çağda, dünyadaki demokrasile
re eşit olduğumuzu göstermeye çalıştığı
mız bir çağda; 1 Mayıs gibi, bütün dün
yada "emeğe saygı günü" diye anılan bir 
günü, Türkiye'de de rahatlıkla, neşeyle; 
iktidarıyla, mehalefetiyle hep birlikte kut
lanacağı, anılacağı bin gün haline getir
me çabasıdır. Bunu biz barış içerisinde ya
pacağız; Bugünü biz, barış içerisinde, neşe 
içerisinde geçireceğiz. Bunu yapacak gün
ler çok yaklaşmıştır. Bu yaklaşım, Türki
ye'yi uygar ülkeler arasına sokacaktır. Bu 
inançla hepinize saygılar sunarken... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, grup adına konuşuyor, da
ha 10 dakika var efendim. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sü
remin 20 dakika olduğunu öğrenmekten 
ayrıca mutlu oldum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, görüyorsunuz 
ki, eskiden de kullanılmış bazı yöntemlerle 
esas konuyu bir tarafa bırakarak, birbiri
mize tarizlerde bulunarak, birbirimizle 
kavga ederek ülkenin bu önemli sorunu
nu bir tarafa bırakmaya çalışıyoruz. Bu
nu yapmamalıyız. Mesele, 1 Mayısın ne 

olduğunu doğru değerlendirmektir. Yüz 
yıldır dünyada, 1 Mayıs, "emeğe saygı 
günü" olarak anılıyor. Hangi partiden 
olursanız olun, hangi rejimden olursanız 
olun, t Mayısı evrensel bir "emeğe saygı 
günü" diye anmak, dünyada uygarlık öl
çüsü haline gelmiştir. 

Şimdi biz bunu barış içinde yapılım 
diye söylüyoruz. Buna yasalarımız izin 
versin diyoruz. Bunun olacağı günü de çok 
yakın olarak görüyoruz. Bunu bir tarafa 
bırakıp, geçmişte şöyle olmuştur, bunlar 
şöyle tehlikelidir, böyle tehlikelidir deme
meliyiz. Türkiye'de, güvenlik güçlerimiz, 
demokratik yapımız, birtakım sorumsuz 
grupların slogan atmaları karşısında tes
lim olacak kadar güçsüz müdür? Birtakım 
sorumsuz gruplar slogan atacak diye, 1 
Mayıs gibi evrensel bir gün, Türkiye'de 
anılmayacak mıdır? Sayın milletvekilleri, 
bu kadar güçsüz müyüz? Bunu kabul et
miyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Demokrasimiz, böyle tahriklere hiç 
aldırmadan, böyle tahriklerle yolundan hiç 
sapmadan, uygar, çağdaş bir demokrasi 
olma yolunda ilerleyecektir. Bunu, Türki
ye'de, iktidarıyla, muhalefetiyle birlikte 
gerçekleştireceğiz. Tabiî, bugün, kim ik
tidar, kim muhalefet belli değil ama, ya
kında seçimlerden sonra, millî irade doğ
rultusunda, Türkiye'de 1 Mayısı, emeğe 
saygı günü olarak, neşeyle, coşkuyla hep 
beraber kutlayacağız ve bugünkü tartış
malar da bir tadı anı olarak hatırlanacak
tır. 

Bu sataşmasıyla bana bu sözleri söy
leme fırsatı veren Sayın Güler'e teşekkür 
ederim; ama, İçişleri Bakanının sorumlu
luğu bitmemiştir. İçişleri Bakanımız dün
kü olaylann hesabını henüz vermemiştir. 
Burada bazı gazetelerden örnekler vermek 
yetmez; çünkü, bütün basın dünkü olay
lardan polisi sorumlu tutmaktadır. Bunun 

, hesabını vermek zorundadır. O konuya 
tekrar dönmek üzere hepinize saygılar su-
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nuyorum, teşekkür ediyorum. (SHP sıra
larından "Bravo" sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Demi-
rel, buyurun efendim. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA SÜLEY
MAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Dün İstanbul'da meydana gelen olay
lar üzücüdür.-. 

KADİR DEMİR (Konya) — Sen se
viniyorsun Sayın Demirci! 

BAŞKAN — Lütfen, hatibi dinleye
lim efendim. 

Buyurun -efendim. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Bu olayların olmaması lazımdı, keş
ke olmasaydı. Olmuştur... O zaman, bun
lara gayet soğukkanlı bakmak lazım; sa
taşarak bir yere varmak mümkün değil
dir. Bu olaylara bakalım; Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde, bu zeminin gerektirdiği 
şekildi, bakalım. 

Türkiye'de, çalışanların, yalnız işçi
lerin değil, alın teri, el emeği, göz nuru 
ile hayatlarını kazanan milyonların bay
ramı olsa, acaba bu kime zarar verir? 

Çalışanların bayramı olsun demek, 
sokaklara çıkın, birbirinizi kınp geçirin ve
ya her sokağa çıkanı kırıp geçirin mana
sına gelmez. Hem bir taraftan, uygar dün
yayla beraber olacağız, hatta onların önü
ne geçeceğiz ve onlann bugün bulundu
ğu safhayı aşacağız diyeceğiz, hem de bir 
taraftan, yasaklarla, Türkiye idaresini gö
türmeye çalışacağız!.. Bunlar mümkün de
ğildir. 

Türkiye'de, çalışanların bayramı ol
ması ayrı iştir, çalışanların bayramı dola-" 
yısıyla bu hakkın suistimali ve bu hakkın 

ideolojik maksatlarla kullanılması ayrı iş
tir. Hakkın suiistimalinden korkarak, hak
kın suiistimali kötü neticelere müncer olur 
diye yasaklar getirdiğimiz takdirde, orta
da hak kalmaz. Binaenaleyh, kim hakkı 
suiistimale giderse, onun yakasına yapa-
şacak kanun kuvvetleri vardır. Eğer, çalı
şanların bayramı olursa, olaylar çıkar; bi
naenaleyh, çalışanların bayramı olmasın, 
böylece de olaylar çıkmasın demek, fev
kalade ilkel bir düşüncedir. 

Esasen, Türkiye'de senelerden beri 1 
Mayısta bayramlar yapılagelmiştir; ama 
bir yerde, bizim anlayışımıza göre, bu, su
iistimal edilmiştir. Kim diyor, yeniden, 
Taksim Meydanına Mao'yu, Lenin'i çıka
rın diye? Taksim Meydanına, ne zaman, 
kim, Mao'yu, Lenin'i çıkarmaya kalkar
sa, dün, bugün, yarın, bizi karşısında bu
lur. (DYP sıralarından, "Bravo" sesleri, 
alkışlar) Binaenaleyh, buraya gelip, dün 
şöyle olmuştu, bugün böyle oluyor falan 
gibi birtakım laflarla, doğrulan savun
maktan kimse bizi alıkoyamaz. Doğrusu, 
bu ülkede toplantı ve gösteri hakkı kulla
nılmalıdır. Doğrusu bu hakkı kullananlar, 
kavgasız, saldırısız, silahsız olarak kullan
malıdırlar. Doğrusu, bu hakkın kullanıl
masından, ülkeyi yönetenler rahatsız ol
mamalıdır. Doğrusu, gösteri yapacak ve
ya toplantı yapacak olanlara, şehirlerin dı
şında meydanlar gösterilmek suretiyle, 
gösteri ve toplantı yürüyüş hakkının kul
lanılmaz hale getirilmesine cevaz verilme-
mesidir. 

Türkiye'nin her tarafında, 2911 sayılı 
Kanundaki haklar kullanılacağı zaman, 
vilayet idarelerinin gösterdiği meydanlar 
fevkalade gülünçtür : Şehirlerin dışında, 
harman yeri gibi yahut hayvan pazarı gi
bi, neredeyse dağların kenarında, halkın 
gelip gitmesinin mümkün olmadığı yerler
dir. 

Champ-ElyseeVde 4 milyon insan 
yürüyor; kim rahatsız oluyor? Efendim, 
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bunlar medenî haklardır. Aslında, sivil 
toplulukların, kırmadan, dökmeden, isyan 
etmeden, haksızlığa karşı kullanacağı hak
lardır. 6u hakların önüne set çekmeyiniz. 

Hukuk devleti mi olmak istiyoruz? 
Evet, hukuk devleti olmak istiyoruz, hu
kukun üstünlüğünü istiyoruz. Hukukun 
üstünlüğünü istiyorsak, hukukun icapla
rına uymamız lazımdır. 

Gösteri hakkı, İnsan Hakları Beyan
namesinin temel haklarından biridir. 
Kim, olursa olsun, vatandaşlarımıza diyo
ruz ki: Haksızlığa mı uğradınız; hakkını
zı arayınız; ama, meşru zeminlerde kala
rak, meşru yollardan giderek ve haklı ka
larak arayınız, Yoksa, sokaklara çıkıp, cam 
kırarak, çerçeve kırarak, kan dökerek, dev
letin polisini taşlayarak, silah atarak hak 
falan arayamazsınız; bulamazsınız da. Bi
naenaleyh, eğer bunlara müracaat eder
seniz, o zaman haklı bile olsanız, haksız 
çıkarsınız. Binaenaleyh, haklı olmak kâfi 
değil; hakkı ararken tuttuğunuz yolun da 
haklı olması lazımdır. 

Devleti yönetenlere dönüp diyoruz-
ki: Bu çeşit olaylar karşısında hemen ta
bancaya davranmayın; çünkü, netice iti
bariyle kan dökülüyor. Kan dökülmesi ha
li, devletin gücünü göstermez. Sonra ıstı
rap oluyor; o kan, devletin üstünde kalı
yor. Bunca tecrübeden sonra, acaba, hâlâ 
hiçbir şey öğrenmedik mi? 

Bu olup biten olaylar, öyle korkula
cak olaylar da değildir. Yani, Türkiye'nin 
aşıp geldiği olaylar muvacehesinde, bu 
olaylar, korkulacak olaylar değildir. 

Açıklıkla söyleyeyim : Bu olayları ya
pan kimse, kanunsuz olarak bu olayları 
teşvik eden, tahrik eden kimse, kanun 
mercileri onun yakasına yapışmalıdır. 
Kim savunuyor kanunsuz iş yapanları, 
kim diyor kanunsuz iş yapın diye?.. 

Şimdi, bir şey daha var : Kanunsuz 
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iş yapanlar, faraza işçiyse, bu kanunsuz
luklar işçinin üstünde kalmamalıdır, kim 
yaptıysa onun üstünde kalmalıdır. Binae
naleyh, işçilerin üstünde kalmamalıdır. 
Kanunsuz iş yapanlar öğrenciyse, bu ha
reketler öğrencinin üstünde kalmamalıdır. 

Netice itibariyle ne oldu? Kanunsuz 
iş yapanlar oldu... Suçun şahsîliği söz ko
nusudur, suç genellenmez. Kanunsuz iş 
yapanlar oldu. Kanunsuz iş yapanların ya
kasına yapışmak varken, tüm işçi hakla
rının, tüm üniversitenin, tüm gençliğin, 
tüm işçinin yakasına yapıştık ve bugün hâ
lâ bunları düzeltebilmiş de değiliz. 

Şimdi neyi tartışıyoruz? Efendim, ça
lışanların bayramı olmasına kim karşı çı
kabilir? Kimse karşı çıkamaz; beyler, hiç 
biriniz karşı çıkamazsınız... 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) —» Varsa yapılsın; yoksa?.. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Uygar ülkelerde vardır. Nitekim, 
dün (1 Mayıs günü) Avrupa'nın her tara
fında, "çalışanlar bayramı" nı kutlamışlar
dır; şenlik halinde kutlamışlardır, bir ta
ne de olay yoktur. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 
— Neden Türkiye'de böyle oldu? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Efendim, neden Türkiye'de böyle 
oldu; onu da söyleyelim. Şöyle oldu, böy
le oldu; olmuş... Olduktan sonra, "Öyle 
ise, biz bunlardan vazgeçelim, olmasın" 
demekle bir yere varılmaz diyoruz. Gelin, 
hep beraber, toplum olarak, devlet olarak, 
hükümetler olarak, işçiler olarak, çalışan
lar olarak, siyasî partiler olarak, başkala
rı gibi, biz de bunları yapabilir duruma 
gelelim. 

Bu 1 Mayıs günü mü kutlansın?.. 
"Efendim, 1 Mayıs günü bu bayramın 
kutlanması zihinlerde birtakım tedailere 
sebep oluyor; 1 Mayıs günü kutlanmasın." 



T.B.M.M. B : 85 2 . 5 . 1989 O : 1 

Peki... "İllaki 1 Mayıs günü kutlansın..." 
Niye? "Çünkü, bunu ideolojik maksatla
ra hizmet ettireceğiz..." Yanlış. "Hayır 
efendim, 1 Mayıs günü kutlanmasın..." 
Niye, 1 Mayıs günü kutlanmasın? 1 Ma
yısı kötü bir gün ilan edemeyiz ki... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Sayın Başkan, bu sataşma 
mıdır Allah aşkına?.. (DYP sıralarından 
gürültüler "Otur yerine" sesleri) 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Evet, evet; işte sataşma burada. 

BAŞKAN — Efendim, şahsî sataş
madan söz verildi. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Sataşmanın tarifi yok, belli 
bir çerçevesi vardır; 10 dakikadan fazla bir 
zamandır konuşuyor Sayın Başkan. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Benim beyanlarımın da bu olayla
ra sebep olduğu iddia olunuyor. Ben di
yorum ki, benim beyanlarım içinde, bu 
olaylara sebep olacak bir şey yoktur. Be
nim dediğim şey : Çalışanların bayramı 
olmalıdır. (DYP sıralarından "Bravo" ses
leri,, alkışlar) Bu, niçin dünkü olaylara se
bep oluyor? Benim dediğim; bunun 1 Ma
yısta olması şart değildir; ama "Neden 1 
Mayıs değildir?" dendiği zaman, 1 Ma
yısı kötü gün ilan edemezsiniz. Eğer ma
zide şöyle şeyler, böyle şeyler olmuşsa, on
lar olmasın. Yani, mazide birtakım sıkın
tılar olmuşsa, onlar olmasın; onlar olma
yacak şekilde olsun diyoruz. Gayet açık
lıkla söyleyeyim; bir hakkın kullanılmasın
dan korkarak, o hakları ortadan kaldırmak 
suretiyle hukuk devletini kuramayız. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Peki, birbuçuk senedir neden tek
lif vermiyorsunuz? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — 1 Mayıs olayı, 1 Mayısta bayramın 

kaldırılmış olması olayı; 1 Mayıs dolayı
sıyla yapılmış bulunan üç dört tane gös
terinin meydana getirdiği reaksiyondan 
doğmuştur. Yoksa, Türkiye'de, senelerce, 
1 Mayıslar hiç hadisesiz olarak kutlanma-
mıştır. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) 
— Onun için her şey böyle oldu, değil mi? 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la) — Evet, sadece 1976'da, 1977'de ha
diseler olmuştur ve ondan başka da olma
mıştır, ondan evvel de olmamıştır. Binae
naleyh, hadise olacak diye, bir şeyden ka-
çamayız. Şimdi, geliniz bir şey daha ifa
de edeyim : Bugün hadiseler oldu. Ma
demki kanunsuz bir olay olmuştur, bizim, 
ülkeyi yönetenlerden ve ülkeniıvgüvenlik 
kuvvederinden, ülkenin yöneticilerinden... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Süresi var efendim, sü
resi var. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Sayın Başkan, insaf ediniz ya
ni. Sataşmayla ne ilgisi var bunun? 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Demirel, lütfen 
mevzu dışına... (Gürültüler) 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Zorla ko
nuşuyor... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Görevinizi suiistimal ediyor
sunuz Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakika... 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devam
la)— Kan dökülmesine sebep olunması
na itiraz etmemiz kadar haklı bir işimiz 
olamaz. Biz, "ülkede niçin kan 
dökülüyor" diyoruz. Burada da bir şey 
üzerinde durmak istiyorum. Bir veya bir-
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kaç polis memuru hata etmişse, bu kusur 
da bütün polislerin üzerine kalmamalıdır. 
Kusur, bütün polislerin üzerinde kalırsa, 
görev yapamazlar. Biz, gayet açıklıkla söy
ledik, dedik ki : Ey vatandaşım! Kanun
suzluklara iltifat etme. Ey devleti idare 
edenler! Bu çeşit kanunsuzluklar olması 
halinde de hemen silaha davranacak ta
vırların içerisine girmeyin. Daha başka 
metodlar vardır; o metodlara başvurun; 
kan dökülmesine sebep olunmasın. Bizim 
söylediğimiz işte budur. 

Biz, meşruiyeti savunuyoruz. Meşru
iyeti savunanlara başka şeyler bulaştırmak 
mümkün değildir. Ne kadar bağırsanız ça
ğmanız da, biz, bu meşruiyeti ve hakkı sa
vunmaya devam edeceğiz. 

Saygılar sunarız.(DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, her iki sa
yın parti liderine, şahsî sataşmadan dola
yı söz verdiniz. Bunu saygıyla karşılıyoruz; 
ama her ikisinin de beyanları, şahsî sataş
maya cevap olmaktan çıkıp, genel beyan 
ve Hükümetin politikasına yönelik şekil
de olmuştur.Bu, Hükümete cevap hakkı 
doğurmaktadır; hakkın kullandırılmasını 
rica ediyorum. 

Saygılar sunarım efendim. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
burada, hepimiz şahit oluyoruz. Her ha
tip kendi konuşma mevzuu üzerinde kal
mıyor ve bazen de mevzuu taşabiliyor. Bu
nu hepiniz yapıyorsunuz ve görüyoruz. 
Ben, burada, sayın liderlere, bariz olarak, 
sataşmadan dolayı söz verdim. 

Ayrıca, bir noktayı daha tasrih ede
ceğim. Ben, bu arkadaşa söz verirken, 
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grup başkanvekillerinden istirhamda bu
lundum. Söz hakkı doğuracak herhangi 
bir girişimde bulunulmasın; aksi halde, sa
taşmadan dolayı söz veririm dedim. Ma
alesef, bu ricam da yerine getirilmedi; çok 
bariz sataşmalar yapıldı. Parti liderlerine 
onun için söz verdim; fakat, hatipler, bel
ki bunu kendilerinin dışında, birkaç keli
meyle de aşarak ifade ettiler. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis)— Hükümete cevap hakkı 
doğdu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir şahsa sataşma yok; 
Hükümet politikası hakkında konuşulu
yor. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — Sataşma var, ısrar edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, rica edi
yorum, istirham ediyorum... Zaten, zatı 
âliniz de bu işleri çok iyi bilir. (ANAP sı
ralarından, sıra kapaklarına vurmalar) 
Zaten, burada, zatı âlinize bir sataşma 
yok, burada Sayın Başbakana bir sataşma 
yok. (ANAP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — Sataşma var Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Efendim, her .hatip, 
Hükümet hakkında burada konuşuyor. 
Her seferinde söz hakkınız mı doğacak? 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Burası si
zin çiftliğiniz değil Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Biçer, bakınız, 
buraya çıkan her hatip, Hükümetin prog
ramını tenkit ediyor. Her seferinde söz 
hakkınız mı doğuyor? (ANAP sıralarından 
"Evet, tabiî" sesleri) Rica ediyorum... Ri
ca ediyorum,.. Yok öyle bir usul. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

ŞADAN TUZCU (Rize) — Her ha
tipten sonra Hükümet konuşur; bu nor
maldir. 
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RAŞİT DALDAL (Niğde) — Sayın 
Başkan, ısrar ediyor; oylansın. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — Israr ediyorum Sayın 
Başkan, ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, istirham edi
yorum... İstirham ediyorum... 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — Israr ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın İnan, çok istir
ham ediyorum... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

Arkadaşlar, susun. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

Gündeme geçiyoruz. (ANAP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar, gürül
tüler) 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sana bu
rada başkanlık yaptırmayız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının 
iki tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize su
nacağım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Israr ediyoruz Sayın Başkan; 
söz vermeniz lazım. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, zatı âli
nizle sabahki konuşmamızı lütfen unut
mayın. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) Ne vardı efendim konuşmamız
da? 

BAŞKAN — Yok efendim... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT 

(Ankara) — Siz sataşma olduğu yolunda 
herhangi bir ikazda bulunamazsınız. 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sataşma yok muydu? 
Sataşma yok muydu? (Gürültüler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Verdiğiniz cevap hakkı sataş
mayla sınırlıdır. 

BAŞKAN — Rica ediyorum... 
Buyurun efendim. (Gürültüler) 
RAŞİT DALDAL (Niğde) — Sayın 

Başkan, ısrar ediyoruz; İçtüzüğe göre, oy

lansın efendim. (ANAP sıralanndan "Oy
layalım Sayın Başkan" sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bir dakika... Sataşmanın takdiri, söz ver
me sırası ve zamanı Başkanın takdirine 
bağlıdır. Zabıtları getirtip bakacağım. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — Oylayın; İçtüzük açık
tır Sayın Başkan. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — İçtüzük bu... (ANAP sı
ralarından gürültüler, "Oylayın" sesleri) 

Efendim, susun lütfen... Lütfen... Te
zahürata mahal yok. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

Efendim, oylamayalım. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN) (Bitlis) — Israr ediyorum ve oy
lama istiyorum Sayın Başkan. 

RAŞİT DALDAL (Niğde) — Sayın 
Başkan, İçtüzük açık, 

BAŞKAN — Arkadaşlar... 

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) — 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim?.. (Gürültüler) 

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) — 
Uşak milletvekili, arkadaşımızla İçişleri 
Bakanı, 1 Mayısta orada bulunan millet
vekillerini âdeta suçlar halde hiç de doğ
ru olmayan noktaları kürsüden söyledi. 
İzin verirseniz... 

BAŞKAN — Efendim, böyle bir usul 
ve böyle bir şey yok; bütün milletvekille
rini siz mi temsil ediyorsunuz Sayın Sel-
vi? 

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) — 
Hayır, ben Istanbuldaydım. Bellidir ve ba
sın da biliyor. İzin verirseniz, yanlış anla
şılmaması bakımından... 



T.B.M.M. B : 85 2.5.1989 0 : 1 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Lüt
fen... Sayın Selvi, bakınız... (Gürültüler) 
Efendim, bir dakika... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Hükümetin söz isteği var 
efendim. 

BAŞKAN — Israr edildiği için oya 
sunmak mecburiyetindeyim. (SHP sırala
rından gürültüler, sıra kapaklarına vurma
lar) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Gündeme geçtiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır!.. (SHP sıraların
dan gürültüler) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
"Gündeme geçiyorum" dediniz, geçtiniz 
Sayın Başkan. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Koca
eli) — Gündeme geçtiniz efendim, zabıt
lara bakın. 

BAŞKAN — Bir dakika... Bir daki
ka... (SHP sıralarından gürültüler, ANAP 
sıralarından "Oylarısın, oylansın" sesle
ri) Zamanın takdiri bana ait.' (ANAP ve 
SHP sıralarından gürültüler) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Gündeme geçtiniz Sayın Başkan,, tutanak
lara bakın efendim; "Gündeme 
geçiyorum" dediniz. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — Israr ediyorum ve oyla
ma rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bunun takdi
ri bana ait. Ben zatı âlinize sonra söz ve
receğim, şimdi oturun. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Gündeme geçtiniz Sayın Başkan, döne
mezsiniz. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının 
iki tezkeresi vardır... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır)— 
Gündeme geçtiniz. 

BAŞKAN — Tamam (ANAP sırala
rından "Hayır, hayır" sesleri, gürültüler) 

Okuyun lütfen, okuyun. (ANAP sı
ralarından gürültüler, sıra kapaklarına 
vurmalar) 

DEVLET BAKANİ KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — Oylama istiyorum Sa
yın Başkan, "Oylama yapacağım" dedi
niz. 

BAŞKAN — Okuyun, okuyun. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-

kanlığınına... (ANAP sıralarından gürül
tüler sıra kapaklarına vurmalar) 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — Israr ediyorum. 

BAŞKAN — Okuyun dedim, oku
yun. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Okuma 
kardeşim, okuma. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Tutumunuz hakkında söz is
tiyorum. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — "Oylamaya geçiyorum" 
dediniz. 

BAŞKAN — Efendim, hak gene ba
ki. Ben bunu... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Tutumunuzla ilgili söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, sataş
mayı takdir, bir birleşim, boyunca olur. 
(ANAP sıralarından gürültüler) Efendim, 
sataşmayı takdir bir birleşim boyunca olur. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — Tutumunuz hakkında 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Tutumunuz hakkında söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim! Zama
nı ben takdir edeceğim. (ANAP sıraların
dan "Oylayın" sesleri) Yok efendim; za
manın takdiri bana aittir. Sayın İnan, za
manın takdiri bana aittir. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

Okuyun lütfen. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 30 
Nisan 1989 tarihinde... (ANAP sıralann-

BAŞKAN — 85 inci Birleşimin-Iktnci 
Oturumunu açıyorum. 

Müzakerelere kaldığımız yerden de-

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. —Polonya'ya gidecek olan Dışişleri Ba
kam A. Mesut Yümaz'tn dönüşüne kadar Dışiş
leri Bakanlığına, Milli Savunma Bakam ismail 
Safa Giray in vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/831) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 
Nisan 1989 tarihinde Polonya'ya gidecek 
olan Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'in 
dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, 
Millî Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'-
ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

2. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Baka
nı Karman Inan'ın dönüşüne kadar Devlet Bakan

dan gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Efendim, birleşime 15 
dakika ara veriyorum. 

• —————— 

vam edeceğiz. 
Cumhurbaşkanlığının iki tezkeresi 

vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım. 

lığma, Devlet Bakam Cemil Çiçek'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan-
Uğı tezkeresi (3/832) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Avrupa Konseyinin 84 üncü Bakan
lar Komitesi ile Avrupa Konseyi Parla
menterler Meclisinin 41/1 inci dönem top
lantılarına katılmak üzere, 3 Mayıs 1989 
tarihinde Fransa'ya gidecek olan Devlet 
Bakanı Kâmran Inan'ın dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil 
Çiçek'in vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

C) ÖNERİLER 

a) Danışma Kurulu Önerisi 

1. — TBMM Genel Kurul çalışmalarına 
9-10-11 Mayıs Salı, Çarşamba ve Perşembe gün-

İKINCI OTURUM 
Açılma Saati : 16.52 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), İsmail Üğdül (Edirne) 

IV. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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İtrinde ara verilmesine üifkin Danışma Kurulu öne
risi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun 
bir önerisi vardır, okutup, oylarınıza su-
nucağım: 

Danışma Kurulu Önerisi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çalış

malarına 9-10-11 Mayıs Salı, Çarşamba ve 
Perşembe günlerinde ara verilmesinin Ge
nel Kurula önerilmesi Danışma Kurulun
ca uygun görülmüştür. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
ANAP Grup Başkanvekili 

Ülkü Günay 

V . — 

1. — 10/36 esas namaralı Meclis Araştır
ması Komisyonu üyelikleri için parti gruplarınca 
gösterilen adayların seçimi 

BAŞKAN — Gündemin "Seçim" 
kısmına geçiyoruz : 

10/36 Esas Numaralı Meclis Araştır
ması Komisyonu üyelikleri için, parti 
gruplarınca gösterilen adayların listesi ba
sılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Şimdi, listeyi okutup, oylarınıza su
nacağım : 

Pamuk Üreticilerinin Sorunları, Av
rupa Topluluğuna Yapılan Tekstil İhraca
tının Kısıtlanması ve Dokuma Sektörün
deki Yatırımlar ile İzlenen Politikalar Ko
nusunda Kurulan Meclis Araştırması Ko
misyonu Aday Listesi (10/36) 

Adı ve Soyadı, Seçim Çevresi 
ANAP (6) 

Mehmet Ali Bilici (Adana) 
Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 
Ömer Okan Çağlar (Aydın) 
Mehmet Pürdeloğlu (Hatay) 
Talat İçöz (İstanbul) 

2 . 5 . 1989 O : 2 

SHP Grubu Eaşkanvekili 
Hikmet Çetin 

DYP Grubu Başkanvekili 
Vefa Tanır 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın İnan, biraz önceki mevzua dö
neceğim. Yalnız, biraz önce de acele etti
niz o hususta, elimdeki programın o za
mana kadar olan kısmını bitireyim, o nok
taya geleceğim efendim. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — Emredersiniz efendim. 

BAŞKAN — Estağfurullah. 

SEÇİMLER 

Burhan Cahit Gündüz (İzmir) 
SHP (2) • 

Turhan Hırfanoğlu (Hatay) 
Birgen Keleş (İzmir) 

DYP (1) 
Orhan Şendağ (Adana) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma Komisyonuna seçilmiş bu

lunan sayın üyelerin, 3 Mayıs 1989 Çar
şamba günü saat 16.00'da ikinci kattaki 
247 numalart Tanm Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Salonunda toplanarak, baş
kan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi
ni yapmalarını rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, biraz önce ce
reyan eden ve zaman zaman da üzücü 
bulduğum temaya dönmek mecburiyetin
deyim. 

Ben, Sayın İnan* m ısrarı karşısında, 
daha önce Hükümet adına söz istedikleri 
için, Hükümet adına konuşan bulundu
ğundan söz vermek istemedim, açık söy
leyeyim; fakat, grup ve kendileri, sonra
dan, bir sataşma olduğunu ve sataşmada 
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bulunulduğunda ısrar ettiklerini beyan 
ediyorlar. 

Sataşma n'eydi Sayın İnan? 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — Sayın Başkanım, Ana-
muhalefet Partisi Sayın Lideri, kendileri
ne yapıldığını belirttikleri sataşmaya ce
vap verirken, "Hükümet kimdir? Var mı
dır, yok mudur?" diye ifade buyurdular. 

Hükümet vardır; biz Hükümetiz. 
Kürsüden onu-söyleyeceğim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Bu hususu... 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

Daha önce "Yok" dediniz, gündeme geç
tiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, biz bunun 
dışarıda arkadaşlarımla... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Ama, her seferinde böyle, karar değiştiril
mez ki, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır... Bir dakika... 
Karar değiştirmedik bir kere; gündemi 
tatbik ediyoruz. Sataşmaya her zaman söz 
verilebiliyor. İsterseniz, gündemin sonun
da da, yani hadisenin vuku bulduğu bir
leşimin sonunda da sataşmaya karşı söz is
teyebilirsiniz. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
"Olmadığını" söyleyerek açıklama yap
tınız. Her zaman, her... 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Çe
tin... Ben, elan, sataşma olduğu kanaatin
de değilim; fakat... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Ama, Sayın Başkan... 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Koca
eli) — Sataşma olduğu kanaatin değilse
niz, söz vermeyin o zaman. 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Çe
tin... 70 inci madde gayet açık olarak di
yor k i : "Baskınlıkça kendisine söz veril
meyen kimse direnirse, Genel Kurul, bu 
konuda görüşmesiz ve işaret oyuyla karar 
verir." 

Ben bu maddeye istinaden... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — * 
Sayın Başkan, olay konuşuldu. Sayın Baş
kan olarak tarafınızdan açıklama yapıldı. 
O sırada, herhangi bir şekilde, "ısrar edi
yorsanız oylama yapacağım" demediniz. 

BAŞKAN — Hayır, dedim ve gürül
tüden duyulmadı da... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
"Gündeme geçiyorum" dediniz, günde
me geçtiniz. 

BAŞKAN — Gündeme geçtim, geç
tikten sonra da... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
"Gündeme geçiyorum" dedikten sonra 
geriye dönemezsiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim, döne
biliyorum. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Dönemezsiniz! 

BAŞKAN — Efendim, bunun müza
keresini yaptık. Sataşmaya cevap hakkı 
gündemin her safhasında olabiliyor. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Müzakeresi yapıldığı sırada bir ısrar ol
madı. 

BAŞKAN — Hayır; oldu. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Olduysa, oya koymadınız, o zaman oyla
madınız, "Gündeme geçiyorum" dediniz, 
gündeme geçtiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Gündeme geçtim; ta
mam; gündeme devam ediyorum. Sataş-
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ma olduğunda ısrar var. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Dönemezsiniz. Sayın Başkan, o zaman 
olayı kapattınız. 

BAŞKAN — Hayır... Bakınız gayet 
objektif olarak söylüyorum : Sataşmadan 
dolayı, bir birleşimin her anında, birleşim 
sonuna kadar söz verilebiliyor ve "Sataş
mada şu gündemin şu maddesi içinde söz 
verilebilir'' diye bir hüküm yoktur. Elan, 
fikrimi muhafaza ediyorum. Oya koyaca
ğım; eğer Genel Kurul kara verirse söz ve
receğim. 70 inci maddeyi lütfen okuyu
nuz. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, doğrudur; ama, ayn ayn 
şeyler söylüyoruz. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çetin, objektif 
olalım. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Elbette ki, doğrudur; sataşma var diye ıs
rar ederse, onu oya koymak hakkınızdır. 

BAŞKAN — Hakkım değil, görevim. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
İçtüzük onu gerektiriyor; ama, Hükümet 
adına sataşma var diye söz istedi; siz,''böy
le bir kanıda olmadığınızı" söylediniz. 

BAŞKAN — Şunu söyledim : Hükü
met adına konuşuldu, söz veremem de
dim. Sataşmayı sonradan... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Bir dakika efendim... Sataşmada, hatta 
açıklama yaptınız ve olayı kapattınız, gün
deme geçtiniz. Geriye dönemezsiniz; yan
lış yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Bir dakika... Genel Ku
rul karar versin. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, ANAP grubu karar vere
cek oy çoğunluğuyla; bu ne ifade eder? 
Her zaman yaparsınız bunu sayın Başkan. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, İçtüzükte, 
şu grup bu grup diye yazmıyor, "Genel 
Kurul karar verir" diyor. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
Sayın İnan... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Oylamaya geçmeden yoklama istiyoruz 
Sayın Başkan. 

(SHP sıralarından 10 milletvekili 
ayağa kalktı) 

BAŞKAN — Arkadaşların isimleri
ni alalım. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, Anamu-
halefet Partisi, konuşmamızdan bu kadar 
ürküyor mu efendim? 

BAŞKAN — Bilmiyorum efendim. 

DEVLET BAKANI KÂMURAN 
İNAN (Bitlis) — Biz kendilerini saygıyla 
dinledik. Onlara olunca sataşma oluyor 
da, bize olunca sataşma olmuyor mu? 

ÖMER ŞEKER (Konya) — Sayın 
Başkan "Gündeme Geçiyoruz" dediniz, 
şimdi nasıl söz vereceksiniz? 

BAŞKAN — Gündemin buraya ka
dar olan kısmını bitirdik Sayın Şeker; şim
di bu meseleyi halledeceğiz; yoklama ya
pacağız. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Oylamaya geçmeden evvel, yoklama isti
yoruz Sayın Başkan. (Gürültüler) 

BAŞKAN — isimleri kaydediyorum, 
efendim... (Gürültüler) 

Sayın Çetin?.. Yok. 
Sayın Çiftçi?.. Burada. 
Sayın Selvi?.. Burada. 
Sayın Ateş?.. Burada. 
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Sayın Tütüncü?.. Burada. 
Sayın Un?.. Burada. 
Sayın Cankurtaran?.. Burada. 
Sayın Genç?.. Burada. 

Sayın Tez?.. Burada. 

Sayın Atalay?.. Burada. 

Sayın Gürpınar?.. Burada. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklamaya başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 

(ANAP sıralarından gürültüler, "Çağırın 
içeri girsinler." sesleri) 

Ona benim hakkım yok efendim. 
Öyle olsa, çok daha başka olurdu. (ANAP 
sıralanndan gürültüler) vardır, görüşmelere devam ediyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

D) ÇEŞI7ZI İŞLER 

1. — Devlet Bakam Kâmran İnan'tn, 1 
Mayısta istanbul'da meydana gelen duylarla ügüi 
gündem dışı konuşmalar svrastnda Hükümete sa-
tasddtğtna ilişkin konuşması 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
şimdi, Sayın İnan... (ANAP sıralanndan 
gürültüler) 

Efendim, bunun commentanını ora
dan yapmayın. (ANAP sıralanndan "On
lar içeri girsin" sesleri, gürültüler) 

Onlara benim hükmüm geçmiyor; 
dışan çıkıp girmek serbest. 

Müzakereleri kesmeyiniz. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın İnan, 
sataşma olduğu hususunda ısrar etmekte
dir. Bunu, İçtüzüğümüzün 70 inci mad
desine göre oylarınızla tespit etmek duru
mu hâsıl olmuştur. 

Sataşma olduğunu kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. (ANAP sı
ralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Buyurun Sayın İnan. 

ce, gündem dışı, üç sayın üyenin şahısla-
n adına söz almaları, daha sonra da bu
na cevaben Sayın İçişleri Bakanının açık
lamada bulunmaları üzerine başlamıştır. 
Bu ana "kadar olanlar tamamıyla şahsî çer
çevede ve bu şahsî görüş ve beyanlara Hü
kümetin cevap vermesi ve olaylar hakkın
da Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi 
sunmasından ibarettir. Bu arada -bir borç 
bilirim- Sayın Vefa Tanır'm kendi şahıs
ları adına yaptıklan konuşmayı da takdir 
ve saygıyla karşıladığımızı ifade etmek is
terim. 

Daha sonra, sayın liderler 
"Sataşma" beyanında bulundular; yük
sek makamınız tasvip buyurdular, söz al-

.dılar. Bunun devamı olarak, mesele bir ge
nel görüşmeye,bir beyana dönüştü ve şöyle 
bir hava yaratılmak istendi : Biraz daha 
gayret buyurulsa idi, dünkü olay lan n tüm 
sorumluluğu, insanları sokağa dökmek ve 
müessif olayların gelişmesine yardımcı ol
mak dahi, nerede ise Hükümete ve İkti
dara yüklenecekti! (DYP sıralarından 
"Hay ı r " sesleri, SHP sıralarından 
"Doğru" sesleri) 

DEVLET BAKANI KAMRAN Neredeyse bu noktaya getirilmek is-
İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli ^endi. Bakınız... (DYP sıralanndan gürül-
milletvekilleri; bugünkü görüşmeler, ön- tüler) 
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Kusura bakmayın, bunu, beraber, 
burada, bu zeminlerde konuşacağız, de
mokratik çerçevede konuşacağız. 

Anamuhalefet Partisi Sayın Lideri, 
burada, "Gelecek sene kim iktidar olacak, 
kim olmayacak; hükümet var mı?.." gibi 
ifadelerde bulundu. 

Bunlar legal ifadeler değil. Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası karşısında... 

BAŞKAN — Sayın İnan, bir dakika 
konuşmanızı kesebilir miyim? 

Sayın İnan, lütfen, tekrar sataşma ve 
söz hakkı doğuracak şekilde konuşmayı
nız efendim. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Devamla) — Katiyen efendim, on
dan emin olun. 

Bakınız, meseleleri biraz daha açmak 
lazım. Kendileri, haklı olarak dediler ki : 
"Dün, sorumsuz bazı grupların ortaya 
çıkmasını kınıyoruz" Buna paralel olarak, 
Türk Polisinin tutumunu da kınadılar. 

Kendi takdirleri; ama aynı hareket
ler içerisinde bulunan, yürüyüşe katılan 
kendi parlamenterleri hakkında bir şey 
söylemedi. (ANAP sıralarından alkışlar; 
SHP sıralarından gürültüler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz 
yürüyüşe katılmadık. 

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) — 
Katılmadık kardeşim... Göz göre göre ya
lan söylüyor... 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Devamla) — Yani, kınıyor mu, kı
namıyor mu? Türk Polisini kınamak gü-
zel(L) Bunun bir siyasî sorumluluğu yok 
mudur. (SHP-sıralarından gürültüler) 

ETEM CANKURTARAN (İçel) — 
Sayın Başkan, katılanın biri benim; söz is
tiyorum. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Devamla) — Bakınız, değerli mil-
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letvekilleri, bir başka yönü daha : Daha 
önce -kendileri burada tekzip ettiler, ba
sında kendilerine atfen çıkan beyanları-
"Once ben yürüyeceğim ve her şeye rağ
men yürüyeceğim" diye ifadeler atfedil-
mişti. Buradaki tekziplerini saygıyla kar
şılıyoruz; ama, eğer sporu seviyor, yürü
yüşü seviyorlar ise, 1 Mayıs gününü mü 
seçtiler, Sayın Genel Sekreterleriyle kol ko
la takılıp da, Türk-İş'in genel merkezine 
gitmek için? (ANAP sıralarından alkışlar) 
Yani, Türkiye'de yürüyüş ve spor yapıla
cak başka bir gün ve imkân kalmamış mı
dır? 

Bakınız, işçi haklarını, işçilerin bir 
bayramı olacağını savunmak başka şeydir, 
hukuku zorlamak başka şeydir. Devlet, 
hukuk ve legalite, meşruiyet üzerine ku
rulur. Bugünkü kanunu ve yasağı beğen
meyebilirsiniz; yüzde yüz hakkınızdır. Bu
nun değiştirilmesi için yol, burasıdır; so
kak değildir. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Buraya getirirsiniz kanun tekliflerini, belki 
bizi de ikna edersiniz ve etmemeniz için 
fazla sebep de yoktur. Gayet açık söyleye
yim, biz de, daha önce alınmış pek çok 
tedbirleri, burada, İktidardan gelme tek
liflerle değiştirdik, değiştirmeye de devam 
ediyoruz. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Yüzde 21,75'lik iktidarla neyi değişti
riyorsunuz? 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Devamla) — Yalnız, değerli mil
letvekilleri, bu kürsüden, bugün söylen
memesi gereken beyanlar da oldu. Ana
muhalefet Partisine mensup bir sayın par
lamenter, "1990'da, burada bir başka hü
kümet, başka bir başbakan olacak'' dedi. 

Bu nasıl olur? 
M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) — 

Seçimle olur. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Devamla) — Türkiye Büyük Mil-
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let Meclisinin kararı olmadan, hukukî bir 
çerçevesi olmadan, bu nasıl olur? 

Yine, sayın parlamenter -zabıtlara 
geçmemesini temenni ederim- Hüküme
te dönerek, "Kan içinde boğulacaksınız" 
dedi. Bu sözlerin tekrar edilmemesi lazım
dır. 

Bakınız, bu Meclisin, hepimizin yap
ması gereken şey, dünkü, sathî; fakat üzü
cü, işaret olarak düşündürücü olaylar kar
şısında, demokrasi, rejim ve devletin ko
ruyucusu olarak yan yana, ittifak içinde 
yer almaktadır. Çatışma, kürsü çatışma
sı, confrontation demokrasisi tehlikeli bir 
yoldur. İllaki bu kürsülere çıkıp da, yapı
lan fikir kavgasından memleketin neler 
çektiğini hep beraber yaşadık. 

Yine, bir beyan, bir ifade oldu; 
"Türk işçisinin bir bayramı olmalıdır" 
dendi. 

Aslında, burada bir ikinci beyanı din-* 
lerken, zaman içindeki metamorfoz ye de
ğişimlerin, neler, ne harikalar yarattığını 
takip ettim ve memnuniyet duydum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Bu beyan
ları kullanan sayın zat, 197 7'de Taksim 
Meydanında Türk Bayrağı dışında bütün 
bayrakların dalgalanmasına karşı haklı 
olarak tepki gösterip, "Bayrak Mitingi" 
yapmadılar mı? Biz bunu her zaman tas
vip ederiz. Peki, dün o güzel hareket öy
leydi de, bugün niye başka türlü oluyor, 
neden başka türlü oluyor, neden başka 
türlü olmaya yöneltilmek isteniyor? Yani 
nedir yapılmak istenen? (DYP sıraların
dan "Başka türlü değil" sesleri, gürültü
ler) Yapılmak istenen nedir? Burada, Türk 
işçisine karşı olan hiç kimse gösteremez
siniz... Gösteremezsiniz... Türk işçisi say
gıya değerdir; hukuka saygılıdır ve dün 
buna iltifat etmediğini göstermiş ve hatta 
spor ziyaretini bile memnuniyetle karşıla-
mamıştır. Bu, güzel bir şeydir. 

Değerli milletvekilleri, çok acı tecrü

beler geçirerek geldik. Bunları deşmenin 
de fayda getirdiğine kani değilim; ama, acı 
tecrübelerin, musibetlerin bir tek yönü 
var; ders teşkil edecekse, ilerisi için bun
ların tekrannı önleyecekse... Yok, aynı me
totlar, aynı oyunlar, aynı tezgâhlar, aynı 
görüşlerle hareket edilecekse, bütün o acı
ların bir anlamı kalmaz. Dün o acıları baş
latan olaylar, küçük kıvılcımlar şeklinde 
şuradan buradan başlayıp doğru veya yan
lış göz kırpmaları ile büyüyerek gelmiştir; 
bugün kimsenin göz kırpmaya hakkı yok
tur; hiçbirimizin yoktur. (ANAP sıraların
dan alkışlar) Kimseyi itham etmiyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Peki, 
polisin ateş açmasını tasvip ediyor musun? 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Devamla) — Hepimizin ortak va
zifesi, parlamenter demokratik sistemin 
yanında yer almaktır, oha güç vermektir, 
hukukiliği savunmaktır, legaliteden yana 
olmaktır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Polisin 
ateş açması legal midir? 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Devamla) — Hukukî yoldan, her 
şey düzeltilir. Anayasanın bazı maddele
rine karşı... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Han
gi polisler hakkında tahkikat açtınız. 

BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın 
Genç, lütfen... 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Devamla) — Şimdi, bakınız, as
lında temenni edilirdi ki,-dün de televiz
yonda ifade buyurdular- mademki Sayın 
Anamuhalefet Partisi bu meseleler hakkın
da bir Meclis araştırması hazırlığı içinde 
idi, peki bugün ikinci bir senaryoya ne lü
zum vardı? Ne lüzum vardı, burada kal
kıp da şahsî, yerinde olsun veya olmasın, 
bir iddia veya sataşmayı vesile alıp da me-

— 78 — 
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seleyi genişleterek götürmek ve ondan son
ra getirp, bilmem... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — 37 ki
şi yaralanıyor, 500 tane adam içeri alını
yor, hâlâ "ne lüzum var?" diyorsunuz. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Devamla) — Değerli milletvekil
leri, 37 vatandaşın, bunlar arasında 18 ta
ne görevlinin yaralanmasından en çok ıs
tırap duyanlar bizleriz; en çok ıstırap du
yanlar... Buna, hiçbir şekilde de, bu mem
leketin bir daha şahit olmaması lazımdır. 
Hiçbir suretle şahit olmaması lazımdır; 
ama, bizim, bu kürsülerden, bunun dışın
da, siyasî partilerin sözcüleri ve sayın li
derleri olarak memlekete vereceğimiz me
sajlar, yatıştırıcı mesajlar olmalıdır; barış 
mesajı olmalıdır; kardeşlik mesajı olmalı
dır. Bu demek değildir ki, haksızlıklar kar
şısında susacaksınız... Hayır! Getireceksi
niz bu kürsülere; ama getireceksiniz... 1 
Mayısın yeniden işçi bayramı olmasını is
tiyorsanız, getirirsiniz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Geçen 
gün, daha onbeş gün önce, kanun teklifi
ni reddettiniz. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Devamla) — Anayasayı değiştir
mek mi gerekir, kanun mu değiştirmek ge
rekir, getirirsiniz; münakaşası yapılır. 
Meşru zeminlerde bu işi götürmekte, he
pimizin, devlet ve milletin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin, rejimin ve demok
rasinin faydası vardır. 

Bakınız, böyle dönemlerde confron-
tation değil, burada birbirimizi hırpala
mak değil; böyle dönemlerde, dayanışma, 
böyle dönemlerde tesanüt lazımdır; böyle 
dönemlerde, siyasî istikrarsızlığı tırman
dırmak suretiyle, başka ümitler beslemek 
değil... Siyasî istikrarsızlığın tırmandırıl
ması ve binanın sarsılması, yıkılması ha
linde, yalnız bir tarafın, altında kalmaya-
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cağı, çok acı tecrübelerle yaşandı. Bu tec
rübeleri tekrarda hiçbir menfaat yoktur. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Evve
la, iktidar, sorumluluğunu bilecek... 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Devamla) — Demokraside, kestir
me yoktur, bunu bilmeniz lazımdır; de
mokraside kestirme yoktur. Binayı salla, 
bina düşsün, yıkılsın; enkaz altında hazi
ne aramak... Bunlar yapıldı Türkiye'de; 
ama hiçbir zaman fayda vermedi. 

Demokrasinin, acilcilere de taham
mülü yoktur. Demokrisinin kestirmesi 
yoktur. Sabırlı olacaksınız. Zamanı gelir, 
Türk Milleth yeniden kararını verir size 
tevdi ederse, -ki, hiç etmedi şimdiye ka
dar, bunu da gayet iyi bilin- açıktır; ama, 
zorlamayla yoktur bu iş. (ANAP sıraların
dan alkışlar) Gayet açık söyleyeyim, bu 
kürsüde, "1990'da Başbakan başka 
olacaktır" demek, Türk Anayasasına ay
kırıdır... Aykırıdır... Bunu size söylemek 
mecburiyetindeydim. 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) Anayasa
da erken seçim yok mu? 

DEVLET feAKAN,! KÂMRAN 
İNAN (Devamla) — Söylemek mecburi
yetindeyim. 

Şimdi biz, Hükümet olarak ve Grup 
olarak, bir sayın üyemizin beyanları oldu, 
doğru; ama hiçbir kimseyi itham etmedik, 
etmek de istemiyoruz; fakat, kalkıp ta bu
rada, sataşmaya cevap kisvesi altında, bir 
nevi, sureti haktan gelip de, aksine, dev
letin nizamını korumakla görevli olanları 
itham durumuna gelinirse, biraz garip bir 
hakemlik olmuyor mu?!. Çok garip olu
yor. Bunlara da iltifat etmemek lazım. 
Bunlar, tabiî, siyaset zaaflarıdır, insanî za
aflardır. Artık, bu taktiklerin üstüne çık
mak lazımdır. Bakın, Batı'da münakaşa 
ediliyor; demokrasi, artık, sadece confron-
tation (çatışma ve sataşma) demokrasisi 
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olmaktan çıkmalıdır. Konsensüs, millî 
mutabakat, muayyen noktalarda birleşme 
çizgisine gelinmelidir. Eğer, Türkiye, bu 
konsensüslere, bu millî mutabakat çizgi
sine on sene önce gelmiş olsaydı, bütün bu 
münakaşalar ve iddialar olmazdı, bugün 
çok dert yandığınız 1980 de olmazdı. Hiç
biriniz dün doğmadınız, biz de doğmadık; 
hepimiz muayyen tecrübelerin ve demok
rasimizin muayyen safhaları içinden ge
çerek geldik. Bunun bize verdiği tecrübe
ler ve dersler vardır. Bundan sonra, hepi
mizin yapacağı şey, demokrasimize, siste
mimize sımsıkı sarılmaktır. Sistemimizi 
tahripte hiç kimseye fayda yoktur. Size ga
yet açık söyleyeyim; sistemin tahribinden 
bir kısımlar faydalanır da... 1960'lar geçti 
Türkiye'de... Bir yeri alaşağı et, ondan 
sonra dayan bir kuvvete, gel milleti ez... 
Yok böyle şeyler artık... Türkiye'de den
geler oluştu. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Onun için erken seçim istiyoruz. Yüz
de 21 oy almışsınız, hâlâ konuşuyorsu
nuz... İnsan utanır... 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Devamla) — Hayır efendim, ge
lin de burada sağduyuyla bu işi yürüte
lim. Sağduyu diyorum; çünkü, solduyu 
yok, yani burada bile sağduyu var. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışla) 

Burada sağduyuyla bu meseleleri gö
türelim ve bu müzakereleri, dünkü mü
essif bazı... 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Yüzde 21,75 ile kabile bile yönetilemez 
Sayın Bakan. Demokrasiden bahsediyor
sunuz... 

BAŞKAN — Sayın Ateş, lütfen kar
şılıklı konuşmayalım. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Devamla) — Evet, bunlar, hepsi... 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 

— Demokrasi havariliği yapmaya yer yok, 
rakamlar belli. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Devamla) — Üstadım, nekadar 
sabırsız olursanız olun, İçtüzüğün, Türk 
Anayasasının gösterdiği sistem dışında, 
başka bir seçim ve demokratik sistem ve 
yol yoktur. Bunu düşündüğünüz andan 
itibaren, sabırsız, acil ve aceleci olursunuz. 
Acele edenler, çok defa çukura düşüp de 
bacaklarını kırarlar... Kırarlar... Yani, ku
sura bakmayın... (ANAP sıralarından al
kışlar) 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Onu 
siz yaparsınız. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Devamla) — Onun için, kusura 
bakmayın... Yani, beni tahrik için çalışı
yorsanız, ben bu kürsülere alışkınım, on
da da başarılı olamazsınız. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Demokrasilerde, azınlığın çoğunluğa 
tahakkümü yoktur... 

BAŞKAN — Sayın Ateş, lütfen... 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Devamla) — Bu sözleri zatı âlini
ze yakıştıramıyorum. Benim istediğim, üs
tadım, buraya çıkıp da, "Bu yürüyüşle
re, bu gösterilere, hukuk dışı gösterilere 
katılan herkesi kınıyorum" diyebiliyor 
musunuz?.. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Ben size yakıştırmıyorum Sayın Bakan. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Genel Başkan söyledi, dün söyledi. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Devamla) — Diyebiliyorsanız, 
takdirle karşılarım; saygıyla karşılıyoruz; 
o zaman, buna katılanlar düşünsün. 

BAŞKAN — Sayın İnan, lütfen kar
şılıklı konuşmayın... Lütfen devam edin. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Sayın Bakan, siz diyebiliyor musunuz; 
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yüzde 21 ile azınlığın çoğunluğa tahakkü
mü olur? (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ateş!.. 

Devam edin lütfen. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Devamla) — Sayın Başkanım, de
ğerli milletvekilleri; aslında, buradaki be
nim çağrım ve temennim hepimizedir ve 
bu arada izinleri olursa, Sayın Türk bası
nına da. 

Bu olaylar çok müessiftir; doğrudur. 
Bir damla da olsa, kan akıtılması üzücü
dür, düşündürücü bir hadisedir. Hiç kim
se kan görmekten zevk duymaz; duyarsa, 
vahşidir. Bunu açık söylüyorum; ama 
olayları alevlendirmek ve büyütmekte 
Türk Milletinin ve demokrasinin faydası 
yoktur. Türkiye, yeni acılara doğru gitme
melidir. Türkiye'yi istikrarsızlığa götür
mek isteyen kuvvetlere, bilinçli veya bilinç
siz, çanak tutmada kimsenin menfaati 
yoktur, hiçbirimizin menfaati yoktur. 

Şunu da gayet açık söyleyeyim : 
Türkiye'nin dünyada dostu azdır. Türki
ye'nin, huzur, demokratik nizam ve istik
rar içinde kalkınmasını görmek isteyenler 
azdır ve bunların çeşitli tezgâhlan ve 
oyunları yakın geçmişte de görülmüştür. 

İstanbul'da sokağa firlayan gençlerin, 
zavallı insanların, nereden, nasıl tahrik 
gördüğünü de bazen düşünmek, üzerine 
eğilmek lazımdır; bunu iyi değerlendir
mek ve tahlil etmek lazımdır. Hiçbir dö
nemde, hiçbirimiz dememeliyiz ki, bun
ların tahlilinin tek sorumluluğu, hüküme
te, iktidara düşer. Hayır; hepimize düşer. 
Olayların sorumluluğu, hükümetlerindir; 
doğrudur. Olayları kontrol etmek Hükü
metin vazifesidir; doğrudur. Hükümetle
rin şikâyet etmeye hakkı yoktur; doğrudur; 
ama, sırf Hükümeti yaralamak veya vur
mak pahasına bu gibi yollara başvurmak 
eğilimi veya; zaafı, Türkiye'de pek zararlı 
olmuştur; buna iltifat etmemek lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, bize, bizden 
başka kimseden fayda gelmez, hiç kimse
den fayda gelmez; bunu size gayet sami-' 
miyetle ifade ediyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Bu ifademi, içimden gelerek, yaşadı
ğım acı tecrübelerin neticesi söylüyorum. 
içinizde, bu tecrübeleri birlikte yaşadığı
mız değerli arkadaşlarımız var; zamanın 
Sayın İçişleri Bakanı var, çektiği ıstırap
tan kendisinden sorun; zamanın -bir süre-
Sayın Başbakan Yardımcısı var. Gelin, 
Türkiye'yi artık ileriye götürelim. 

Değerli arkadaşlarım, kusura bakma
yın ama, dünyanın marksizm ve sosyalizm 
alanında büyük değişikler geçirdiği bir dö
nemde, gelip de, yirmi otuz sene önceki 
metotlara bu memlekette teşvikçi olmak, 
göz' yummak veyahut da müsamaha ile 
bakmak, kabul edilir bir hadise değildir. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Yani, gayet açık söylüyorum... 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

ETEM CANKURTARAN (İçel) — 
Nereden çıkarıyorsun? 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Devamla) — Sizi itham etmiyo
rum değerli kardeşim... Sizi itham etmi
yorum... Kendi üstünüze alınmayın, sizi 
itham etmiyorum. 

FEHMİ IŞIKLAR (Bursa) — Kime 
cevap veriyorsunuz? 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Kime söylüyorsunuz? 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Devamla) — Fransızcada bir söz 
vardır, "Kim mazeret beyan ederse, ken
disini itham eder." Fazla mazeret beyan 
etmeyin. Sizi itham etmiyorum. Genel ko
nuşma hıkkım yok mudur? O hakkı kul
lanmayı bana çok mu görüyorsunuz? 

ETEM CANKURTARAN (İçel) — 
Bahsettiğiniz kimse, söyleyin. 
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ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Karanlığa konuşmayın, aydınlığa 
konuşun. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Devamla) — Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; şunu ifade edeyim : Ta
biî, demokrasi kürsülerinde, bir milletin 
bütün gerçekleri söylenir. Kürsüler, ilele
bet bu memlekette açık olmalıdır ve ola
caktır da; bundan kimsenin şüphesi olma
sın. Yalnız, müessif bir olayı kınamak, ça
relerini birlikte aramak için başlatılan bu 
müzakerenin, daha müessif bir havaya bü-
ründürülmemesine itina göstermek hepi
mizin vazifesidir. Bu vazifeyi hatırlatmak 
için çıktım, başka hiçbir niyetim yok. Te
menni ederdim ki, sataşma vesilesiyle çı
kan sayın büyüklerimiz, liderlerimiz, sa
dece o çerçevede kalıp da, bir genel dek
larasyon ve görüşme havası, perdesi altın
da bu meseleyi çok fazla uzatmasaydılar, 
çok fazla çekmeseydiler. Biz, çekilen me
seleyi daraltıp, kendi hakikî çerçevesi içe
risine oturtmaya çalışıyoruz. Eğer bunda 
hep beraber muvaffak olursak, başarılı bir 
gün olmuş olur. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, zatı âlinizin Başkan olarak 
uyarılarınıza rağmen, Sayın Bakan, ko
nuşmasının üç yerinde grubumuza sataş
mada bulunmuştur : 

1. "Anamuhalefet Partisi Lideri, 
yürüyüşe katılan parlamenterleri 
kınamadı" diye, kendi fikirlerini söyledi
ler; öyle bir şey yok. 

2. Sayın İnan, konuşmasında, 
"Anamuhalefet Partisi burada ikinci bir 
senaryo hazırladı" diye, Grubumuza sa
taşmada bulunmuştur. 

3. Yine, konuşmasının bir yerinde, 

Sayın Bakan, ders verir gibi konuşmakla 
beraber, her şeyi de kendim biliyorum 
zannederek, "Anamuhalefet Partisi Lide
ri, kanunsuz yürüyüşe katılanları 
kınamamıştır" diye ifade etmiştir. 

Gruba sataşma vardır; söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, Bu mese
le enine boyuna konuşuldu. (SHP sırala
rından gürültüler) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Hayır, Sayın Başkan; sataşma var... Yapa
mazsınız... (Gürültüler) Sayın Başkan, bu 
kadar ağır ithamları cevapsız bırakamaz
sınız. Açık bir şekilde ifade ettim. Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, Sayın Li
deriniz konuştu, lazım gelen her şeyi ifa
de etti. Sayın Demirci konuştu, Sayın İnan 
da Hükümet adına, sataşmadan dolayı ko
nuştu. Yani, 1 Mayıs hakkında artık an
laşılmayan bir şey kalmadı. Her grup fi
kirlerini söyledi... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Ama, Sayın Başkan... Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Lütfen... Bir tek husus 
var, milletvekillerinin bu yürüyüşe iştirak 
edip etmeme meselesi... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakika... Bir daki
ka, Sayın Çetin... 

Bu meselede de, arkadaşlar, mütead
dit defalar, oturdukları yerden, "Millet
vekilleri bu işe iştirak etmemişlerdir" di
ye ifadede bulundular... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, bir sataşmaya cevap ver
mek, başka bir sataşma yapma hakkını Sa
yın Bakana da vermez... 

BAŞKAN — Vermez, gayet tabiî. 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

O bakımdan, siz bu konuyu kapatamaz-
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siniz. Gruba yapılan üç noktadaki sataş
mayı açık açık ifade ettim; kendi ifadeleri 
ile, ' 'Anamuhalefet Partisi burada senar
yo hazırlamıştır" dediler. Söz istiyorum. 
Uyarılarınıza rağmen, sataşmada bulun
muştur. 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın 
Çetin... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Sayın Başkan, söz verirseniz, 
bu görüşmeler namütenahi şeklinde sürüp 
gidecektir. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, bu me
seleyi bırakalım. Meselenin farkındayım, 
takip ettim, Sayın İnan'ı da takip ettim... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) -
Meseleyi kendileri açtılar; aynen arz et
tim. Sayın Başkan, bu kadar ağır itham
ları cevapsız bırakamazsınız. Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, buyurun 
efendim. 

ERKAN KEMÂLOĞLU ( M u ş ) -
Sayın Başkan, bu böyle sabaha kadar de
vam edecek mi? 

BAŞKAN — Evet, galiba bu hava öy
le götürüyor1. 

Sayın Güneş, sizden tekrar rica edi
yorum. Ben, Sayın İnan'dan rica etmiş
tim, Sayın İnan da benim bu hususta me
rak etmememi söylemişlerdi; fakat, kür
sü heyecanı bazı yerlerde dikkatimi çekti, 
bazı noktalara temas ettiler. Sizden istir
ham ediyorum arkadaşlar adına, gecikmiş 
bir gün adına; lütfen, dikkat ederek, hiç 
cevap hakkı doğurmayacak şekilde konuş
manızı yapınız. 

Buyurun efendim. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) 

— Dikkat edeceğim Sayın Başkanım; 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

önce, milletvekillerimizle ilgili bir suçla

mayı cevaplamak istiyorum. Milletvekil-
lerimizden hiçbirisi dünkü olaylara katıl
mamıştır, yürüyüşlere katılmamıştır. Par
tinin görevlendirdiği iki değerli arkadaşı
mız, gözlemek ve izlemek üzere... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Biz, Anamuhalefet Partisiyiz... Hay
rettir, aklınız almıyor. Biz, Anamuhalefet 
Partisiyiz, sorumlu bir partiyiz ve iktidar 
adayı bir partiyiz. Sizi de izleyeceğiz, olay
ları da izleyeceğiz. İzlemek, gözlemek, de
netlemek bizim görevimiz. Bize bunu halk 
verdi, bize bunu halk, oylarıyla verdi. İki 
görevli arkadışımız o münasebetle izledi
ler, gözlediler; bir. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Zabı
ta görevi yaptılar!.. 

ABDURRAHMAN BOZKIR 
(Konya) — Siz, o milletvekillerini polis ya
pın, polis!.. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — İki: Diğer arkadaşlarımız orada İs
tanbul milletvekili olarak bulunuyorlardı 
ve sadece önleme görevi yapmaya çalıştı
lar; ama, biraz sonra anlatacağız... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, ben gerginlik 
taraftarı değilim. Hiç de, ortamı gergin-
leştirerek bir yere varabileceğimize inan
mıyorum; ama müsaade ederseniz, sizin 
uygarlığınız, beni dinlemeye yeter de ar
tar bile. (ANAP sıralarından "Yalan 
söylüyorsun" sesleri) 

Onu size yakıştıramadım. Ben, yalan 
söylemem; kendim de söz konusu olsam, 
yalan söylemem. Sizin de bana, "Yalan 
söylüyorsun" demenizi de size yakıştıra
madım. Bu kürsüden hiç kimse yalan söy
leyecek dereceye düşmez; siz dahil. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Dün hadiseler olduğunu ka
bul ediyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, lütfen... 
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Sayın Güneş, lütfen karşılıklı ko
nuşmayın. 

Sayın Güneş, ithamın birisine cevap 
verdiniz. ''Milletvekilleri yürüyüşe iştirak 
etmedi" dediniz... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (De
vamla) — Bağrıma batan kalem, kendi ka
lemim olmasa, üzülmeyeceğim. Sayın 
Bozkurt, bağrıma batan kalem kendi ka
lemim olmasa, üzülmeyeceğim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Ben, sizin kaleminiz değilim 
elhamdülillah. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Çok şükür ki, artık değildin! (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Güneş, diğer iki 
ithama da lütfen kısaca cevap veriniz. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — değerli arkadaşlarım, 1 Mayıs, bü
tün dünya işçilerinin dayanışma günüdür. 
Şimdi, bir yanlış yapıyoruz; dünkü olay
lar, 1 Mayısın bayram olarak kutlanması 
kutlanmaması değil. (ANAP sıralarından 
"1 Mayıs bayram değil" sesleri) Tabif ki, 
öyle bir bayram yok, yasalara göre yok; ev
rensel bir dayanışma günü. Dünkü günü 
bu anlamda, evrensel anlamda yaşamak 
isteyen insanlar, bayram izni istemediler : 
Ya?... Gösteri yürüyüşü yapmak istediler. 
Anayasanın 34 üncü maddesi, vatandaş
lara, gösteri yürüyüşü yapma hakkı veri
yor. "Bu, hak, anayasal hak, evrensel hak; 
bu hakkı kullanmak istiyoruz" dediler. 
Gösteri yürüyüşü yapılmak intendiği za
man, " O gün bayram değil, 
yürüyemezsiniz" diyemezsiniz. (ANAP 
sıralarından "ne bayramı var?" sesleri) 

. Efendim, evrensel günler var... Dün
ya Posta Dağıtıcıları Günü var, kutluyor-
sunuz, Posta Dağıtıcıları Gününü kutlu-
yorsunuz; Kadın Hakları Günü var. kut-
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luyorsunuz; Anneler Gününü kutluyorsu-
nuz; Babalar Gününü kutluyorsunuz. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Hatibi rahat bırakalım 
lütfen. 

ŞADAN TUZCU (Rize) — Sayın 
Başkan, bu konuşmalarla bir yere varama
yız. Sabahtan beri, bütün gün boyunca 
"Sataşma var" diye çıkıp başka şeyleri ko
nuşuyorlar. Maalesef, bu hale getirdiniz. 

BAŞKAN — Doğru... Doğru... 

Sayın Güneş, sizden de rica ettim... 
Sayın Çetin, sataşmaya sebep olan üç 
mevzu saydı; bunlardan birincisi, millet
vekillerinin yürüyüşlere iştirak etmemesi; 
onu cevaplandırdınız. İkincisi, İnönü'nün 
bir senaryo hazırladığı meselesiydi; üçün
cüsü de, Sayın İnönü'nün, Genel Sekre
teriyle beraber yürümesiydi. Lütfen bu 
konulara cevap veriniz. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) 
Efendim, birde senaryo meselesi vardı. 

BAŞKAN — Senaryo meselesini 
söyledim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım, bütün dün
yada işçi haklarının, sendikal birikimleri
nin konuşulduğu böyle olağan bir günün 
Türkiye'de de bu anlam içinde kutlanması 
olayını kanlı bir hale getirmek için, bece
riksiz, bilgisiz olmak yetmez; ondan da
ha öte hazırlıklar gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, bizim hazırla
dığımız senaryo ne?.. Sayın İnan, çok de
ğer verdiğim Sayın Bakanım, Batıda 1 
Mayısın ne anlama geldiğini, sanırım ki, 
en azından bana öğretecek kadar bilir; 
ama buraya çıkıp, son derece, anlayama
dığım, anlamakta güçlük çektiğim bir kap
sam içinde olaya bakması şaşırtıcıdır. 
Dünyadaki tüm işçiler, tüm çalışanlar, 
tüm emekçiler, o gün, şenlik içinde, bay
ram içinde bir araya gelecekler, kazanım-
larını söyleyecekler, yeni ufuklar açacak-
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lar; biz siyaset adamları da katılacağız, iş
çilerle, emekçilerle dayanışmamızın prog
ramını sunacağız. Olay bundan ibaret.. 
(ANAP sıralarından gürültüler.) 

Sayın Genel Başkanımız şunu söyle
di : "işçiler, bayramlannı yaparlar; biz 
dayanışma gösteririz, onların bayramları
na katılırız." 

Bu çok doğru. Biz, emekten yana pir 
partiyiz; biz, sınıfsal tercihimizi koymuş 
bir partiyiz, emekten yana bir partiyiz. 
Emekçilerin, çalışanların gününe dayanış
ma göstermek bize yakışır; bizim ödevi
mizdir, onu yaparız; ama, onlar yürüyüş 
yaparsa, onlar bayram yaparsa, onlara izin 
verirseniz... Şimdi, onlara izin verilmedi... 

Senaryoya geçiyoruz: Değerli arka
daşlarım, yanlış yapıldı; şöyle yanlış yapıl
dı : Bütün dünyada şimdiye kadar yaşa
nan kötü olaylar bunu göstermiştir; 1 Ma
yısın sahibi, sendikalardır. Sendikalar, 
Türk işçisi, yasalara ne kadar saygılı ol
duklarını, haftalardır, süren hak arama 
gayretleriyle göstermişlerdir, Yasaları çiğ
nemeden, bir milim dışına çıkmadan, ya
salara saygılı, "Açız" demekte ve hak ara
yışında bulunmaktadırlar. Öyle ise, işçi
ler yasalara saygılı. 1 Mayıs için gösteri 
hakkını, onlara, meşru sahibine, doğru sa
hibine verseydiniz, o olayların içine ne 
provokasyon girerdi, ne kışkırtıcılar girer
di, ne silah kullananlar girerdi. (SHP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; 
ANAP sıralarından gürültüler) Yanlış ol
muştur... Yanlış olmuştur. 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Bayraklar konusunda ne diye
ceksiniz? 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Efendim, o bayraklara, yasa dışı ör
gütlere, yasa dışı sloganlara son derece 
karşıyız, sizden on kere karşıyız. Onların 
acısını çektik; onlarfn acısı bir daha çekil
mesin istiyoruz. (SHP sıralarından alkış

lar; ANAP sıralarından gürültüler) 
A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 

Nefsini müdafaa ediyor. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam

la) — Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu 
burada, 16 ncı maddesi burada... hangi 
fıkrasına göre, polisin, toplu, gösterilerde 
silah kullanma yetkisi var? Bunu bana 
söyleyin. 

ŞADAN TUZCU (Rize) — Bu, top
lu gösteri değil ki... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — İşte 16 ncı madde burada... Toplu 
gösterilerde silah kullanma yetkisi yok. 
"Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa da
yanarak silah kullandık..." Yasada bu yok; 
yasa burada... Ben kendimi hukukçu sa
yıyorum... Evet, yok. Aksine, ek 6 ncı 
madde diyor ki... ikinci yanlış buradadır 
değerli arkadaşlarım; birbirimize bağıra
rak, sesimizi yükselterek bir yere va
ramayız. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 
— Sataşmaya cevap versin Sayın Başkan. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Sataşmıyorum. 

Ek 6 ncı madde diyor ki : "Toplu 
olaylarda, olayın derecesine göre, merha
le merhale onu önlemek için zor kullanı
lır... "Silah kullanılır" demiyor, okuyayım 
size ek 6 ncı maddeyi... 

BAŞKAN — Lütfen okumayınız Sa
yın Güneş; vaktimiz daraldı, kapatacağım. 
Lütfen... Lütfen... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Efendim, izin verirseniz, süremi 
kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen... 
MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Mad

deyi mi okuyacaksınız? 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam

la) — Maddeyi okuyacağım ki, polis Va
zife ve Selahiyet Kanununda böyle bir şey 
olmadığı bir kere daha anlaşılsın. 
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MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bin
göl) — Sayın Başkan, korsan gösteri olursa 
ne olur? 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 
— Sayın Başkan, sataşmaya cevap versin. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — "Dağıtılması gereken topluluğun 
direnmesi, saldırıya yeltenmesi veya sal
dırıda bulunması halinde, bu fiilleri etki
siz hale getirmek için zor kullanılabilir. 

Zor kullanma, direnme ve saldırının 
mahiyetine ve derecesine göre etkesiz ha
le getirilecek şekilde kademeli olarak ar
tan nispette bedenî kuvvet, maddî güç ve 
kanunî şartların gerektirdiği şekilde yapı
lır." 

Şimdi, nasıl buradan, "Silah kullan
ma yetkisi var; o sloganı atanı vurdum, bu 
bayrağı taşıyanı vurdum, başını kaldıra
nı vurdum..." 

ALİ PINARBAŞI (Konya) — 16 po
lis nasıl yaralanır? 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Aman efendim, Hotanto Cemiyeti 
mi bu?! Gözünüzü seveyim; bu mantığa, 
bu karara.lütfen mahkûm olmayalım. 

Değerli arkadaşlarım, polisin silah 
kullanması yanlış olmuştur, zor kullanma
sı yanlış olmuştur. Şu anlaşılıyor ki, dün 
İstanbul'da, polis, kamu güvenini, kamu 
düzenini sağlamk için önlem hazırlama
mış, saldırıya hazırlanmıştır. (SHP sıra
larından alkışlar; ANAP sıralarından gü
rültüler) Hayır; gerçekten yazıklar olsun, 
böyle olduysa... 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bin
göl) — Sizin de korsanları müdafaa etme
nize yazıklar olsun. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Bakın... 

BAŞKAN — Sayın Güneş, toparla1 

ymız lütfen. 

ALİ PINARBAŞI (Konya) — Silah
sız polis olmaz. Mantık yok mu sizde? 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Efendim, polise silah sıkıldığı sabit 
değil. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 
— Nasıl değil?.. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Hayır, değil... Hayır, değil... Silah, 
silahla... (ANAP sıralarından gürültüler) 
Taş atana, taş atarak direnç gösterene, si
lah atmamaksınız. 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bin
göl) — Çiçek atınız, çiçek... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Ama, bu olmaz. 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bin
göl) — Tabiî, siz korsanlık yapın, biz de 
çiçek atalım... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — İstanbul'da bir görevlinin dediği gi
bi, "Polisin eli armut mu toplasın? tabiî 
ki silah atacak..." 

Bunu kabul ediyorsanız, bu memle
kete uygarlığı, çağdaşlığı getiremeyiz. Ha
yır, mümkün değil. Dünyanın hiçbir ye
rinde, hiçbir demokrat ülkede, toplu olay
lara karşı artık silah kullanılmıyor, kalkan 
kullanılıyor. Toplulukları dağıtacak yeni 
yöntemler var : Tazyikli su kullanılıyor, 
renkli su kullanılıyor, kauçuk mermi kul
lanılıyor, göz yaşartıcı bomba kullanılıyor, 
onların etrafı sarılıp hareketsiz hale geti
riliyor; kesinlikle, ateşli silah kullanılmıyor. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Gösterici kullanıyorsa?.. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Kullanılmıyor... 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — 
Gösterici kullanıyorsa, kullanmayacak mı? 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — O parkartı taşıyanı, o sloganı ata
nı, filme çekiyorsunuz, videoya çekiyorsu-
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nuz, fotoğrafını çekiyorsunuz, yarım saat 
sonra hepsini tek tek toplayabilir, mahke
me önüne çıkarabilirsiniz. Polis, yargıç de
ğil; orada ceza verecek ve infaz edecek... 
Bu mümkün değil. Bu memleketi, Tuzla 
Operasyonu benzeri operasyonlara alıştır
mayalım; olamaz... (SHP sıralarından al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım, polis basiretsiz 
davranmıştır; ama ben, değerli Türk Po
lisini baştan beri savundum, bugün de sa
vunuyorum. polisimiz yanlış yönlendiril
miştir. İstanbul'daki polis amirleri, polis 
komutanları, polisi yanlış kullanmışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, iktidarlar de
ğişir; 1990'da değişmez, 1991'de değişir, 
1992'de değişir; ama kürküm şu : Yapı
lan tahribatlar kalır. Polisle halkın arası
nı açarsanız, polisle halkı bir daha barış
tıranlayız. 

ALİ PINARBAŞI (Konya) — Siz aç-
tmıç; biz mi açıyoruz?.. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Polisle halkın arası böyle açılır. Po
lise, pankarta karşı silah kullandırursanız; 
polise, slogana karşı silah kullandırmanız; 
polise, taşa karşı silah kullandırırsanız, ön
ce polisi yıpratırsınız; polis, görevini ya
pamayacak hale gelir; sonra, polisle hal
kın arası açılır, onları bir araya getirenle
yiz; birbirine güven duygusunu yeniden 
yeşertemeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, benimle laf ya
rışı yapmanız yetmez. Dün, İstanbul'da, 
beceriksiz, basiretsiz bir uygulama olmuş
tur. O uygulama da, İçişleri Bakanından 
başlayarak, görevlilere aittir ve onlar so
rumludurlar. 

MEHMET ŞİMŞEK (Konya) — Siz 
bari söylemeyin. Bu söylediklerinize ina
nıyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Güneş, lütfen 
bağlayınız. 
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HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — İnanarak söylüyorum. Bu bir so
rumluluktur. Hepimiz yanlış yapabiliriz. 
Yanlışı kabul etmek lazım efendim. İnsan 
öldü, insan yaralandı; toplulukların üze
rine kurşun sıkıldı, ateş edildi. Bu hata
dır, bu yanlıştır, bunun bedeli vardır, öde
mek lazım. Bunu, kusurlu olan ödeyecek. 

Sayın Bakan, "Ben ateş emri 
vermedim" diyor : Vali, "Ben ateş emri 
vermedim, Polis Vazife ve Selahiyet Ka
nununda var..." Polis Vazife ve Selahiyet 
Kanunu burada; orada yok. Öyleyse, ateş 
emri veren kim? Kim bunun sorumlusu?.. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Trafik 
polisi!.. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Şu gazetelere bakın lütfen, Sayın 
Bakan bize gösterdi... Birisi, "Kurşun sı
kan eller kırılsın" diyor. Gazeteci çıkıyor, 
diyor ki : "Benim kolumu Filistin sopa-
sıyla kırdılar..." Polis, toplu olaylarda Fi
listin sopası kullanmaz. Halkın üzerine 
ateş edilmiş; "Bu kim? Bu öfke kime?" 
diyor. Bakabilirseniz, bakın o gazetelere... 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Bir 
tek, Hürriyet yazıyor. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Bakabilirseniz bakın. Gerçekten, 
bakılmaz... 

BAŞKAN — Sayın güneş, toparlayı
nız ve bitiriniz lütfen. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — 
Kızıl bayrak taşıyan, Türk işçisi değil, ola
maz da zaten. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım,«o yürüyen
ler işçi değildi, öğrenciydi. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara)— 
Bunların hiçbirisi Türk işçisi değildi, ola
maz da. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Efendim, tamamlayacağım, müsa
ade edin. 
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BAŞKAN — Efendim, müsaade edin 
de sözünü bitirsin sayın hatip. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Müsaade edin de tamamlayayım. 

İşçi değil öğrenci olursa, vurmak mu
bah mı?.. İşçi değil, işsiz; vurmak mubah 
mı? 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 
— Tahrikçiydi onlar, işçi değil. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — tahrikçiyi vurmak mubah mı?.. 

ALİ PINARBAŞI (Konya) — Onlar 
işçi değil, tahrikçiydi. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) -
Hiç hukuk anlayışınız var mı?.. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Biraz hukuk size de lazım; size de 
lazım biraz hukuk... 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütah
ya) — Hırsızın hiç mi kabahati yok?.. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, lütfen bi
tiriniz. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Bitiriyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir devlet, iş
çisine güvenmezse, gencine güvenmezse, 
kız öğrencisinin saçlarından sürüyüp, ona 
sopayla eziyet ederse... (ANAP sıraların
dan gürültüler) Milletvekilini hırpalarsa, 
milletvekilini dövdü rürse, o devletin bü
yük sorunu var demektir. Bir iktidar, bu 
kesimlerle savaş halindeyse, güvensizlik 
halindeyse, kimi temsil ediyor demektir?.. 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü '-
nün, Bakanlıkta görev yapan İmam-Hatip Lisesi 
kaynaklı personele ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 

Değerli arkadaşlarım, çok yanlış bir 
uygulamayla karşılaştık. Dünkü olaylar, 
tamamen, yönetim yetersizliği, yönetim 
acizliği yüzünden çıkmıştır. Bunlar önle
nebilirdi. Dünkü olaylar, 1977.1 Mayısı
nın kışkırtma girişimi olarak kalmıştır, ay
nı sonuca ulaşabilirdi. (ANAP sıraların
dan gürültüler) Aynı sonuca ulaşabilirdi. 

"Biz Avrupalıyız" diyoruz, Avrupa 
Topluluğuna girmeye çalışıyoruz... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, çok üzgünüm. 
Bana, kendimin de beğenmediği bir ko
nuşma yaptırıyorsunuz. Ben, böyle, bağıra 
çağıra konuşmaya hiç alışık değilim. 

Avrupa Topluluğuna gireceğiz... Po
lis devleti üniformasıyla, komando görün
tülü üniformayla Avrupa Topluluğu kapı
sında çok bekleriz, bizi içeriye almazlar. 
Oraya girmek' için, sivil giyimli, Sivil ka
falı, sivil mantıklı ve çağdaş olmak zorun
dayız. Dün İstanbul'da yaşananlar, çağ
daş olaylar değildi, çağdaş topluma yakı
şan olaylar değildi. Senaryosu da size ait
tir. Sayın Bakan ve Sayın Hükümet, so
rumluluğu da size aittir. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Gündemdeki kanun ta
sarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 
3 Mayıs 1989 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 18.08 

Bakanı Avni Akyol'un yazılı cevabı (7/592) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim 
Bakanı Sayın Hasan Gelal Güzel tarafm-

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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dan yazılı olarak yanıtlanmasını rica 
ederim. 

Saygılarımla. 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

1. Ortaöğretimde görevde olan tüm 
öğretmenlerin içinde İmam-Hatip Lisesi 
kaynaklı olanların sayısı ya da oranı 1980, 
1983, 1988 yılları sonu itibariyle ne ol
muştur? 

2. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü bi
lindiği gibi hem öğretmenlik hem de yö
neticilikte örnek bir niteliği ve belli bir de
neyimi gerektiren bir makamdır. 

Türkiye'de mevcut Millî Eğitim Mü
dürleri içinde İmam-Hatip Lisesi kaynaklı 
olanların sayısı veya oranı 1980, 1983, 
1988 yılları sonu itibariyle nedir? 

3. Imam-Hatip Lisesi kaynaklı olan 
İlçe Millî Eğitim müdürlerinden 1988 yı
lı sonu itibariyle yüzde kaçı göreve geldik
lerinde en az 15 yıllık öğretmenlik dene
yimine sahipti? 

4. Bir öğretmen başına düşen öğ
renci sayısı İmam-Hatip Lisesi, Resmî Li
se ve Endüstri Meslek Liselerinde 1980, 
1983 ve 1988 yıllan itibariyle ne olmuştur? 

5. Anavatan iktidarı zamanında 
Imam-Hatip okullarında kaç adet orta bö
lüm kaç adet lise bölümü açılmıştır? 

Yeni bölümler açmaya neden gerek 
duyulmaktadır? 

Mevcut İmam-Hatip Lise kapasitesi 
Türkiye gereksinmesinin üstünde değil 
midir? 

6. Din adamı yetiştirmek amacıyla 
üniversitelere bağlı dört adet ikişer yıllık 
Meslek Yüksekokulu açılması kararına yol 
açan faktörler nelerdir? 

Mevcut İmam-Hatip Meslek liseleri 

istenilen kalitede din adamı yetiştirmede 
başarısız mı olmuşlardır ki aynca iki yıl
lık Meslek Yüksekokulu açılma kararı ve
rilmiştir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Araştırma Planlama, 
Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 1.5.1989 
Sayı: 022.1.Araş. Pln. 

Dai. Bşk.-89/1439 

Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : T.B.M.M. Başkanlığı Genel 
Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanlığının 30.3.1989 tarih ve 7/592 
sayılı yazısı. 

Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'-
nün ilgi yazı Ek'inde Bakanlığımıza yö
nelttiği sorular incelenerek, sırasıyla ce
vaplandırılmış ve Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Avni Akyol 
Millî Eğitim Bakanı 

Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'-
nün Bakanlığımızda görev yapan imam 
hatip lisesi kaynaklı personele ilişkin ya
zılı soru önergesine verilen cevaplar : 

1. Ortaöğretimde görev yapan öğ
retmenlerin içinde imam-hatip lisesi kay
naklı olanların yıllara göre sayısı veya 
oranlarına ait bilgiler mevcut değildir. Bu 
konuda uzun zaman isteyen geniş kap
samlı bir araştırma yapılması gerekmek
tedir. Ancak bundan sonra istenilen bilgi 
verilebilecektir. 

Lise ve dengi okullarımızda, bu öğ
retim yılı itibariyle, ilahiyat fakültesi ve
ya islam enstitüsü mezunu 10 115, din kül
türü veya ahlak bilgisi öğretmeni görev 
yapmaktadır. 
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2. 1988 yılı sonu itibariyle mevcut 
527 ilçe Millî Eğitim müdürlerinden U6'sı 
(% 22.1'i) im^m-hatip lisesi mezunu, 411 
ise (% 77.9'u) lise veya dengi okul me
zunudur. 

Ayrıca sözkonusu ilçe müdürlerinin me
zun oldukları yüksek okullara göre dağı
lımı yapıldığında, 108'nin (% 20.5) ilahi
yat fakültesi mezunu olduğu; 419'nun (% 
79.5) diğer yüksekokul mezunu olduğu gö
rülmektedir. 

3. 1988'yılı sonu itibariyle imam-
hatip lisesi çıkışlı olan, 116 ilçe Millî Eği
tim Müdüründen 78'inin (% 67.2) hizme
tinin 15 yıl ve daha fazla olduğu tespit edil
miştir. 1980-1983 yıllarında ilçe Millî Eği
tim Müdürlükleri henüz teşkilatlanma-
mıştır. 

4. İmam-Hatip lisesinde 1980-1981 
öğretim yılı itibariyle bir öğretmen başı
na düşen öğrenci sayısı 27.7'dir. Bu sayı 
resmi lisede 24.2 endüstri meslek liselerin
de ise, 13.3'tür. 

1983-1984 yılı itibariyle, İmam-Hatip 
liselerinde öğretmen başına düşen öğren
ci sayısı 20.6'dır. Resmî liselerde 23.2, en
düstri meslek liselerinde 13.7'dir. 

J988-1989 öğretim yılı itibariyle 
imim-hatip liselerinde öğretmen başına 
düşen öğrenci sayısı 23.0'dtr. Resmî lise
lerde 28.7, endüstri meslek liselerinde 
16.0'dır. 

5. 1951-1952 öğretim yılında 7 yer
de açılan imam-hatip lisesi sayısı, 1960 yı
lında 19'a, 1970 yılında 72'ye,1980'de 
374'e çıkmıştır. Anavatan Partisinin İkti
darı zamanında başta Doğu ve Güneydo
ğu bölgeleri olmak üzere 9 imam-hatip li
sesi açılmıştır. Bu öğretim yılı itibariyle 
383 imam-hatip lisesi mevcuttur. 

6. Camilerde Kur'an kurslarında 
istihdam edilen din görevlilerinin, imam-
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hatip lisesi mezunu olmaları dolayısıyla 
toplumun dinî ihtiyaçlarına yeterli cevap 
veremedikleri, buna ilaveten Kur'an kurs
larında görevli olan imam-hatip mezun
larının pedagojik formasyon ve metot bil
gilerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle, Ba
kanlığımızdaki ilkokul öğretmenlerine 
Açık Öğretim yoluyla üst öğrenim yaptı
rılması uygulaması örnek gösterilerek; Di
yanet İşleri Başkanlığınca, Yükseköğretim 
Yürütme Kurulu Başkanlığına 15.6.1988 
tarih ve 177 sayılı yazı ile İlahiyat Meslek 
Yüksekokulu açılması talebinde bulunul
muştur. Bu talep üzerine Yükseköğretim 
Yürütme Kurulunca Ankara, Dokuz Ey
lül, Marmara ve Uludağ Üniversitelerinin 
İlahiyat Fakültelerine bağlı birer İlahiyat 
Meslek Yüksekokulu kurulmasına ve bu 
okullara en az iki yıl mesleğinde çalışmış 
imam-hatiplerden, Öğrenci Seçme ve Yer
leştirme Merkezi Sınavlarıyla öğrenci alın
masına bu konuda ilgili rektörlerle gerekli 
hazırlıkların tamamlanmasından sonra 
Yükseköğretim Yürütme Kurulunca yeni
den görüşülmesine karar verilmiştir. 

2. — İzmir Milletvekili M. Turan Baya-
ztt'm, İzmv'Bergama Doğancı Köyü İğdelik mev
kiindeki arazilerin sulanabilmesi için ne gibi ön
lemler almacağtna ili/kin Başbakandan sorusu ve 
Baytndtrltk ve İskân Bakanı Cengiz Altmkaya'-
nm yazılı cevabı (7/598) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

İzmir Bergama Doğancı Köyü İğde
lik mevkii ve civarındaki arazinin sulan
ması için herhangi bir önlem alınmış mı
dır? ihtiyacın karşılanması için ne gibi ön
lem alınmasını düşünmektesiniz? 
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T. C. 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı 27.4.1989 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : A-13/230/62-63-01/U66 

Konu : İzmir Milletvekili M. Turan 
Bayazıt'ın Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : a) T.B.M.M.'nin 6.4.1989 
gün ve 7/598-2555/12251 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 13.4.1989 gün ve 
K. K. Gn. Md. 07/106-855/02401 sayılı 
yazısı. 

Bergama-Doğancı Köyü İğdelik mev
kii ve civarındaki arazinin sulanması için 
alınan veya alınacak önlemlere dair, İzmir 
Milletvekili M. Turan Bayazıt'ın Sayın 
Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru öner
gesi incelenmiştir. 

Söz konusu araziler, Kınık ve Göç-
beyli ovalarının sulanması amacına yöne
lik bulunan ve Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğümüz yatırım programında yer 
alan "Bakırçay-Kınık Projesi" depolama 
tesisleri, \brtanh barajından sulanacak sa
halar kapsamında bulunmaktadır. 

Henüz inşaatına başlanmamış olan 
anılan barajı ve sağ sahil ana kanalı altın
da kalan sulama şebekesinin bütçe imkân
larına göre gerçekleştirilmesi halinde, bu 
sahanın sulanması mümkün olabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cengiz Altınkaya 

Bayındırlık ve İskân 
Bakanı 

3. — İzmir Milletvekili M. Turan Baya
zıt'ın, Sevinçler Barajının ne zaman tamamlana-
eağma ilişkin Başbakandan sorusu ve Baymdtdtk 
ve iskân Bakam Cengiz Alttnkaya'ntnyazûı ce
vabı (7/600) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
dilerim. 

Saygılarımla. 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

Soru : 

1. Kınık ve Bergama İlçeleride da
hil olmak üzere tüm Bakırçay Havzasının 
sulama suyu ihtiyacının karşılanması için 
Sevinçler Barajı inşa edildiği ve inşaat ta
mamlandığı halde sulama kanallarının ya
pılmaması nedeniyle istifade edilemediği 
doğru mudur? 

2. Bu iddia doğru ise sulama kanal
larının ve diğer eksiklerin tamamlanması 
kısacası barajın üreticinin kullanımına su
nulması hangi tarihte gerçekleştirilecektir? 

3. Proje tamamlanana kadar baraj
da biriken fazla suyun eski çay yatağına 
verilmesi teknik bakımdan mümkün ise ve 
üreticiye bir yarar sağlayacaksa geçici de 
olsa böyle bir önlemin alınmasını düşünür 
müsünüz? 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı 2.5.1989 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : A-13/230/62-63-01/1220 

Konu : İzmir Milletvekili M. Turan 
Bayazıt'ın Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : T.B.M.M.'nin 6.4.1989 gün ve 
Gen. Sek. 7/600-2557/12253 sayılı yazısı. 

b) Başkanlığın 13.4.1989 gün ve K. 
K. Gn. Md. »07/106-858/02398 sayılı 
yazısı. 

file:///brtanh
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Sevişler Barajının durumuna ilişkin, 
İzmir Milletvekili Mehmet Turan Baya-
zıt'ın Sayın Başbakanımıza yönelttiği ya
zılı soru önergesi incelenmiştir. 

Soru 1. Kınık ve Bergama İlçeleri 
de dahil olmak üzere tüm bakırçay Hav
zasının sulama suyu ihtiyacının karşılan
ması için sevinçler Barajı inşa edildiği ve 
inşaat tamamlandığı halde sulama kanal
lannın yapılmaması nedeniyle istifade edi
lemediği doğru mudur? 

Cevap 1. 1975 yılında yapımı plan; 
lanan Sevişler Barajı ile Bakırçay ovasın-
daki 13.642 ha alan arazinin sulanması ve 
Soma-B termik Santralına endüstri suyu 
temin edilmesi amaçlanmıştır. DSİ ve 
TEK Genel müdürlükleri arasında yapı
lan protokol ve Türkiye Gübre Sanayii 
A.Ş.'nin Soma Gübre Tesisi dolayısıyla 
anılan baraj tamamen endüstriyel amaçlı 
bir tesise dönüştürülerek, bu hali ile 1982 
yılında hizmete hazır duruma getirilmiştir. 

Soru 2. Bu iddia doğru ise sulama 
kanallannın ve diğer eksiklerin tamamlan
ması kısacası barajın üreticinin kullanımı
na sunulması hangi tarihte gerçekleştiri
lecektir? 

Cevap 2. Türkiye Gübre Sanayii 
A&'nin bu yörede yatınmdan vazgeçme
si üzerine, DSİ ile TEK Genel müdürlük
leri arasında barajdan su tahsislerini ye
niden belirleyen bir işletme protokolü dü
zenlenmiştir. Bu protokola göre barajın 
kısmen atıl durumda olan su potansiyeli, 
Baktrçay-Kınık ovasının bir bölümünü su
lamasında değerlendirilebilecektir. Göç-' 
beyli ve Kınık ovalarında 20.476 ha ala
nın Çaltıkoru ve Yortanlı barajlarından su
lanmasını amaçlayan ve halen "Bakırçay-
Kmık Projesi" uygulama programında 
yer alan sulama şebekesinin bir kısmı ön
celikle inşa edilerek, Sevişler Barajından 
temin edilecek su ile sulanması mümkün 
olabilecektir. Bu uygulamanın da bütçe 

imkânlanna göre gerçekleştirilmesine ça
lışılacaktır. 

Soru 3. Proje tamamlanana kadar 
barajda biriken fazla suyun eski çay yata
ğına verilmesi teknik bakımdan mümkün 
ise ve üreticiye bir yarar sağlayacaksa ge
çici de olsa bir önlemin alınmasını düşü
nür müsünüz? 

Cevap 3. 1982 yılı sulama periyo
dundan itibaren, kullanıcılar nezdinde su 
hakkı teessüs ettirmemek kaydı ile anılan 
barajdan yatağa su bırakılmasına .rağmen, 
şebeke mevcut olmadığından, çok düşük 
randımanlı kıyı sulamaları gerçekleştirile-
bilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cengiz Altınkaya 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanı 

4. — izmir Milletvekili M. Turan Baya-
zıt'm, Izmk-Aliağa Şehit Kemal Köyünün içme 
suyu ve yol sorunlarına ilişkin sorusu ve Taran Or
man ve Köyifleri Bakam Lutjullah Kayalar'tnya-
zth cevabı (7/601) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

Soru : 
1. İzmir-Aliağa Şehit Kemal Köyü

nün içme suyu ihtiyacının karşılanması 
için ne gibi önlemler alınmıştır veya alı
nacaktır? 

2. Aynı köyün Yukarı Mahallesini 
devlet yoluna bağlayacak yolun yapımı 
1989 programında mevcut mudur? Han
gi yıl yapılacaktır? 
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T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 1.54989 

Sayı : ÖKM : 2-168 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : Kan. Kar. Md. lüğünün 
7/601-2558/12254 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın M. Turan 
Bayazıt'ın "İzmir-Aliağa-Şehit Kemal Kö
yünün içme suyu ve yol sorunlarına" iliş
kin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. İzmir-Aliağa-Şehit kemal Köyü
nün içmesuyu, 1989 yılı etüt ve proje prog
ramına alınmıştır. Proje çalışmaları devam 
etmektedir. , 

2. Aliağa İlçesi Yukarı Mahallenin 
devlet yoluna olan bağlantısı, 14 kontrol 
kesim numaralı ve 2+495 Km. lik yol ile 
yapılmaktadır. Envanterlerimizde stabilize 
kaplamalı olarak görülen yolun 1988 yı
lında ek programla tesviye ve onarımı ya
pılmıştır. Halen yolun geometrik standar
dı yüksektir. Yol üzerinde eksik 2 adet 
menfez ile, stabilize kaplaması 1989 yılı 
yapım programında yer aldığından yılı 
içerisinde ikmal edilerek hizmete sunula
caktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

5. — izmir Milletvekili M. Turan Baya
zıt'ın, Izmir-Kemalpasa Hamzababa Köyünün iç
me suyu inttyactnm karstlanmast için yapılan ça
lışmalara ve«almacak önlemlere ilişkin sorusu ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri Bakam Lutfullah Ka

yalar'm yazılı cevabı (7/602) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tanm Orman ve 
Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

Soru : 

1. İzmir Kemalpaşa Hamzababa 
Köyünün içme suyu ihtiyacının karşılan
ması için Turgutlu Gökgedik Köyünden 
kaynak tahsisi hangi tarihte yapılmıştır? 

2. Hamzababa Köyü içme suyu 
hangi tarihte, kime ihale edilmiştir? ihale 
bedeli nedir? 

3. . Müteahhit veya taşerona herhan
gi bir ödeme yapılmış mıdır? Yapılmışsa 
miktarı nedir? 

4. İnşaat hangi tarihte durdurul
muştur? Durdurulmasının sebebi nedir? 

5. Hamzababa Köyü içme suyu ih
tiyacının karşılanması için ne gibi önlem 
alınması düşünülmektedir? 

T. C. 
Tanm Orman ve 1.5.1989 

Köyişleri Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM : 2-169 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : Kan. Kar. Md.lüğünün 
6.4.1989 tarih ve 7/602-2559/12255 sayılı 
yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın M. Turan 
Bayazıt'ın "İzmir Kemalpaşa Hamzaba
ba Köyünün içme suyu ihtiyacının karşı
lanması için yapılan çalışmalara ve alına
cak önlemlere'' ilişkin yazılı soru önerge
si incelenmiştir. 

1. İzmir-Kemalpaşa-Hamzababa 
Köyü İçmesuyu İnşaatı Taşeron M. Erbil 
Gürbüz'e 1.8.1986 tarihinde 9 143 750.— 
TL. keşif bedeli ile ihale edilmiştir. 
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2. Taşerona 1 478 201 26.— TL. 
ödeme yapılmıştır. 

3. Manisa-Turgutlu-Gökgedik Kö
yünün inşaata müdahale etmesi sonucu 
ihtilaf çıkmış, 17.11.1986 .tarihinde inşaat 
durdurulmuştur. 1987 yılında köyün içme-
suyu ihtiyacının karşılanması için gerekli 
etütler yapılmış, köy sınırları içinde bulu
nan ve sulama amacı ile kullanılan dere 
suyu menbasından limit içmesuyu proje
si hazırlanmıştır. Ancak, bu defada köyün 
iki mahallesi arasında ihtilaf çıkmıştır. İh
tilaf halledilmediği için limit proje uygu
lamaya konulamamıştır. 

4. Köy hudutlarında başka kaynak 
mevcut olmadığı için içmesuyu yapımı ih
tilaf hallolmadan mümkün değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve 
Köy işleri Bakanı 

6. — izmir Milletvekili M. Turan Baya-
ztt'm, Kınık-Örtülü Köyünün ne zaman içme su
yuna kavuşturulacağına ilişkin sorusu ve Tarım Or
man ve Köyisleri Bakanı Lutfullah Kayalar'm ya
zılı cevabı (7/604) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve 
Köyisleri Bakanı Tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

Soru : 

1. Kınık Örtülü Köyü içme suyu 
«yapımı 1989 programına alınmış mıdır? 

2. Programa alınmış ise hangi ta
rihte tamamlanacaktır? 

3. Programa alınmamışsa sebebi 

2 . 5 . 1989 O : 2 

nedir? hangi yıl programına alınacaktır? 

T. C. 
Tarım Orman ve 1.5.1989 

Köyisleri Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM : 2-170 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : Kan. Kar. Md. lüğünün 
6.4.1989 tarih ve 7/604-2561/12257 sayılı 
yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın M. Turan 
Bayazıt'm "Kınık-Örtülü Köyünün ne za
man içme suyuna kavuşturulacağına" iliş
kin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

İzmir-Kınık-Örtülü Köyü 1989 yılı 
yapım programında yer almakta olup, yı
lı. içinde ikmaline çalışılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve 
Köyisleri Bakanı 

7. — izmir Milletvekili M. Turan Baya
zıt'tn Izmir-Tbrbalı Yazıbaşı Kasabası içme suyu 
tesislerinin hangi tarihte ihale edileceğine ilişkin so
rusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Cengiz Al-
tınkaya'mn yazılı cevabı (7/605) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İs
kân Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

Soru : 
1. İzmir Torbalı Yazıbaşı Kasabası

nın içme suyu tesisi yapımı hangi aşa
madadır? 

2. Hangi tarihte ihaleye çıkarıla
caktır? 
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T. C. 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla 12.5.1989 

İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : A-13/230/62-63-01/1218 

Konu : İzmir Milletvekili M. Turan 
Bayazıt'ın Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : T.B.M.M.'nin 10 Nisan 1989 
gün ve Gen. Sek./Kan. Kar. MD. 
7/605-2563/12270 sayılı yazısı. 

Torbalı-Yaztbaşı Kasabası içme suyu 
tesislerinin ne zaman ihale edileceğine iliş
kin ilgi yazı ekinde alman İzmir Millet
vekili Mehmet Turan Bayazıt'ın yazılı soru 
önergesi öncelenmiştir. 

Yazıbaşı (İzmir) Belediyesinin içme 
suyu işi 1989 yılı yatırım programına alın
mış olup, nüfusunun üçbinden az oluşu 
nedeniyle, işin yapılabilmesi için iller Ban
kasınca mezkûr Belediyeden Meclis kararı 
istenmiştir. 

Bu yetki kararının bankaya intikali 
halinde ihale çalışmalarına başlanacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cengiz Altınkaya 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanı 

8. — Muğla MüUtveküi Musa Gökbd'in, 
Milas Devlet hastanesi ile ilgili şikâyetlere ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ınyazılı ce
vabı (7/613) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 12.4.1989 

Musa Gökbel 
Muğla 

Muğla İli Milas Devlet Hastanesi 
Başhekimliği hakkında "insan sağlığına 
önem vermeyen tutum, ihmal ve 
sorumsuzlukla" ilgili vatandaşlarca sayı
sız şikâyet Bakanlığınıza iletilmiştir. 

Bu şikâyetler üzerine Teftiş Kurulu
nuzca yaptırılan denetlemelerden bugüne 
kadar hiçbir sonuç alınamamıştır. Her tef
tişten sonra, denedeme raporlan ilgili mü
fettişlere iade edilerek, başkaca müfettiş
ler teftişle görevlendirilmiştir. 

Bu bakımdan; 

1. Milas Devlet Hastanesinde hal
kın şikâyetlerini önleyici ne tedbir düşün
mektesiniz? 

2. Ocak 1989 ayı içinde yapılan tef
tiş raporları niçin ilgili müfettişe iade edil
miştir? 

3. Söz konusu müfettiş raporunda 
belirtilen hastanedeki benzin yolsuzluğu 
ile ilgili ne yapılmıştır? 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 1.5.1989 

Sayı : HM 9239/593 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : 14.4.1989 tarih ve 
7/613-2587/12465 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderi
len Muğla Milletvekili Sayın Musa Gök
bel tarafından Milas Devlet Hastanesi ile 
ilgili şikâyetlere ilişkin yazılı soru önerge
si cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim.» 

Halil Şıvgın 
Sağlık' Bakanı 

Muğla Mülektvekili Sayın Musa Gökbel'-
in Vazıh Soru Önergesi Cevabı : 
Bakanlığımca halka sunulan hizmet

te; amaç en iyisinin gerçekleştirilmesi için 
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çaba sarfedilmesi ve sunulan hizmetin de 
yine halka en iyi şeklide ulaşmasını temin 
etmektir. 

Bu amacın gerçekleştirilmesi için en 
etkin yol ise denetim olup Milas Devlet 
Hastanesi de, diğer hastanelerimizde ve 
tüm sağlık kuruluşlarımızda olduğu gibi 
Bakanlığımızın denetim ve gözetimi altın
da bulunmakta, periyodik olarak denetim
leri yapılmaktadır. Bunun dışında herhan
gi bir şikâyet vukuunda yine tüm sağlık 
kuruluşlarımızda olduğu gibi gerekli tah
kikat yapılıp ulaşılan sonuca göre yasal iş
lemler gerçekleştirilmekte ve önlemler 
alınmaktadır. Bu hastane ile ilgili olarak 
1988 yılında Başbakanlığa ve Bakanlığımı
za Mehmet Ali Gümüşkesen isimli vatan
daşımız tarafından bir şikâyet intikâl et
miştir. Başhekim ve yardımcısının, isim 
benzerliği yüzünden adlî makamlara yan
lış kişi hakkında bilgi intikâl ettirmiş ol
ması şikâyet konusunu teşkil etmekte olup 
yapılan müfettiş tahkikatı sonunda 
21.9.1988 gün ve 16 sayılı Raporla yanlış
lığın bilahare anlaşılarak düzeltilmiş olma
sı nedeniyle işlem tesisine gerek olmadığı 
rapor edilmiştir. Bu sonuç; Başbakanlığa 
da bildirilmiştir. 

1989 yılında ise Sevim Karcı tarafın
dan bir yaralanma sonucu Milas devlet 
Hastanesine götürdüğü eşinin, bu hasta
nede görevli Op< Dr. İbrahim Belen ile 
Op. Dr. Akın Ülkü'nün görevlerinde ol
mayışları sonucu, anında müdahale edi
lemediğinden ölümüne sebebiyet verildi
ği yolunda bir şikâyeti vâki olmuştur. Ko
nunun tahkiki için Bakanlığımız Müfet
tişine soruşturma emri verilmiştir. 

Milas Devlet Hastanesinde bu iddi
anın müfettiş tarafından tahkiki sırasın
da, aynı hastanede görevli Diştabibi Üs
tün Uğur'un Baştabip hakkında müfetti
şe yazılı şikâyette bulunması üzerine ilgi
li müfettiş diştabibinin tavzihi ifadesini de 

alarak durumu Bakanlığımıza bildirilmiş
tir. Bu şikâyet konusu da ayrıca inceleme 
ve soruşturulması yapılmak üzere 
22.2.1989 gün ve 178 sayılı Emirle Bakan
lığımca Muğla Valiliğine gönderilmiş ve 
sonuçtan bilgi istenilmiştir. Bu konuda 
Bakanlığımız müfettişine soruşturma emri 
verilmemesine rağmen, Sevim Karcı'nm 
şikâyeti ile ilgili olarak yaptığı soruştur
ma sonucunda düzenlediği rapor ve fez
leke içerisinde, bu şikâyetin de değerlen
dirildiği görüldüğünden, esas ve usule ay
kırı olan bu işlemin düzeltilmesi ve yalnız 
soruşturma emri verilen konuya ilişkin bir 
raporun düzenlenmesi için rapor ve fez
leke müfettişe 28.3.1989 gün ve 296 sayılı 
Yazıyla iade edilmiş henüz sonuç rapor 
edilmemiştir. 

1989 yılının 2 nci şikâyeti olan Milas 
Devlet Hastanesi Diştabibi Üstün Uğur'-
un şikâyetine ilişkin Muğla Valiliğince 
yaptırılan tahkikat halen devam etmekte
dir. Benzin yolsuzluğu olarak nitelendiri
len gerek bu iddia gerekse Sevim Karcı'-
nın şikâyeti ile ilgili olarak yapılan tahki
katların neticelerine göre gerekli işlemler 
yapılacaktır. 

Açıkladıklarımız dışında herhangi bir 
şikâyet vâki olmamıştır. 

9. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'-
in, Bakanlar Kurulu üyeleri ile milletvekillerinin 
önceki ve sonraki mal bildirimlerinin 2871 saydı 
Kanun gereğince karstlasttrıhp karsuasttrdrnadtğtna 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkam Yüdtrım Akbulut'unyazûı cevabı (7/646) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başkanlığınız
ca yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarım
la talep ederim. 7.3.1989 

Cüneyt Canver 
Adana 

2871 sayılı Kamu görevlileri ile ilgili 
mal bildirme kanununun 1 inci maddesin-
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de kanunun amacı şöyle açıklanmakta 
"Bu kanunun amacı, kamu görevlilerinin 
mal bildiriminde bulunmalarını, bildirim
lerin yenilenmesini, mal edinmelerin de
netimiyle haksız mal edinme veya gerçe
ğe aykırı bildirimde bulunma hallerinde 
yapılacak inceleme ve soruşturma işlem
lerini düzenlemektir." 

Amacı bu olan 2871 sayılı Yasanın 6 
ncı maddesi ise "Bu kanun kapsamında
ki görevleri devam edenler, sonu (0) ve (5) 
ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna 
kadar bildirimlerini yenilerler. Yeni bildi
rimler, yetkili merci tarafından daha ön
ceki bildirimler ile karşılaştırılır." demek
tedir. Yani 2871 saydı Yasa Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanına, Milletvekilleri
nin, Bakanlar Kurulu üyelerinin mal bil
diriminde bulunmalarını sağlamak, bildi
rimlerini yenilemek, mal edinmelerini de
netlemek, haksız mal edinme veya gerçe
ğe aykırı bildirimde bulunma hallerinde 
gerekli inceleme ve soruşturma yapmak 
mükellefiyetlerini yüklemektedir. Buna 
göre, Meclis Başkanının bu görevini ye
rine getirmesi yasa gereği olmaktadır. Pra
tikte ise biz milletvekilleri ki bu arada Ba
kanlar Kurulu üyeleri mal bildiriminde 
bulunduktan sonra bizzat, tarafımızdan 
kapatılan zarflar özlük dosyamızda saklan
makta ve gizlilik ilkesi gereği kapalı tutul
maktadır. Yani tarafımızdan kapatılan bu 
zarfların Başkanlığınızca herhangi bir kar
şılaştırmaya tabi tutulup, tutulmadığı ko
nusunda tereddüt hâsıl olmuştur. Buna 
göre, 

1. Başbakanın, Bakanlar Kurulu 
üyelerinin, milletvekillerinin, eşlerinin, ve
layetleri altındaki çocuklarının önceki ve 
sonraki mal bildirimleri 2871 sayılı Yasa
nın 6 ncı maddesi yetkili merci olarak ta
rafınızdan karşılaştırılmış mıdır? 

2. Karşılaştırılmış ise bunların için
de mal varlığında ciddî artışlar gösteren, 
haksız mal edindiği veya haksız edinilen 

malı kaçırdığı veya gizlediği saptanana ki
şiler var mıdır? 

3. Var ise bunlar kimlerdir ve hak
larında gerekli inceleme ve ihbarlar tara
fınızdan yapılmış mıdır? Gelişmeleri so
nuçları ile birlikte açıklar mısınız? 

4. Sayın Başkan, 2871 sayılı Yasa
ya rağmen, Başbakanın, Bakanlar Kuru
lu üyeğlerinin ve Milletvekillerinin mal 
bildirimlerinin, bildirimde bulunanlar ta
rafından kapatıldıktan sonra gizli bir ka
sada hiç açılmadan bekletildikleri ve ge
rekli karşılaştırmaların tarafınızdan yapıl
madığı şeklinde bir araştırmam söz konu
su. Edindiğim bu bilgi doğru ise görevi
nizi yerine getirmemenizin nedenini açık
lar mısınız? Sizden önceki Başkan bu gö
revini yerine getirmiş ve size bazı bilgiler 
aktarmış mıdır? Açıklar mısınız? 

T C . 
T.B.M.M. 
Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 1.5.1989 
Kanunlar ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığı 
KAN. KAR. MD. 

Sayı : 7/646-2449/11586 
Sayın Cüneyt Canver Adana Milletvekili 

İLGİ : 7.3.1989 tarihli yazılı soru 
önergeniz. 

. Bakanlar Kurulu üyeleri ile milletve
killerinin önceki ve sonraki mal bildirim
lerinin 2871 sayılı Kanun gereğince kar
şılaştırılıp karşılaştırılmadığıha ilişkin il
gi önergenizde yer alan sorularınız aşağı
da cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı 
9.8.1983 tarihli, 2871 numaralı "Ka

mu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirimi Ka-
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nunu"nun ilgili hükümleri Başkanlığımız
ca uygulanmakta ve gerekleri yerine geti
rilmektedir. , 

Soru önergenizde bilgi istenen diğer 

konularda açıklama yapılması veya bilgi 
verilmesi, anılan Kanunun 8 ve 10 uncu 
maddeleri hükümlerine göre mümkün 
olamamıştır. 
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SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dö
nük yatırımların yeniden hızlandırılma
sını sağlamak ve istihdam imkânlarını ge
liştirmek için alınacak tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

2. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu 
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için 
kalıcı ve tutarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

3. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

4. — Niğde Milletvekili Mahmut 
öztürk ve 18 arkadaşının, personel re
jimi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

5. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürfc ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

6. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan ve 42 arkadaşının, ceza
evlerindeki uygulamalar ve cezaevlerinde 
meydana gelen olaylar konusunda Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

7. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf 
ve sanatkârların sorunları ve çözüm yol
lan konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/9) 



8. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik 
ile ilgili iddiaları tespit etmek ve bu Bir
liğin ülke ekonomisine ve ortaklarına 
hizmet veren bir kuruluş haline getiril
mesini sağlamak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

9. — Antalya. Milletvekili İbrahim 
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

10. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının, 
denizcilik sektörünün içinde bulunduğu 
sorunları ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

11. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

12. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

13. — Tekirdağ Milletvekili Enis 
Tütüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık 
sistemindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) 

14. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve 
bu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

15. — Sivas Milletvekili Ekrem 
Kangal ve 33 arkadaşının, hayvancılığı
mızın içinde bulunduğu sorunları ve bu 
sorunlara getirilecek çözüm yollarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/50) 

16. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafi
nerisine ait pay senetlerinin yabancılara 
satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit 
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 

17. — Zonguldak Milletvekili Şina-
&i Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik 
sektörünün içinde bulunduğu sorunları 
ve ibu sorunların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/52) 



18. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk ve 1'6 arkadaşının, trafik kaza
larının nedenlerini ve trafik kazalarının 
Önlenebilmesi için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve1 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açıHmasına ilişkin önergesi (10/53) 

19- — Kocaeli Milletvekili Alaet-
tin Kunt ve 35 arkadaşının, müteahhit
lik sektörünün sorunları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/10) 

20. — Kütahya Miüervekili Meh
met Korkmaz ve 9 arkadaşının, akarya
kıta sık silk zam yapılmasının neden
lerini tespit etmek amacıyla- Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca Ibir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi '(10/54) 

21. — İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 44 arkadaşının, İzmir Büyük Ka
nal Projesi ile Körfez temizliği için ya
pılan çalışmaları ve harcaımaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/55) 

22. — Zonguldak Milletvıekili Şinasi 
Altıner ve 9 arkadaşının, elektrik ener
jisinin yüksek fiyatla satılmasının neden
leri konusunda Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca 'bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/11) 

23. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum 
olayı ve Türkiye Emlak Bankası eski 
Genel Müdürü iile ilgili iddiaların ger
çeklik derecesini tespit etmek amacıyla 

Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/56) 

24. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Muraıt Sökmenoğlu ve 45 arkadaşının, 
dış politika konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin Önergesi (10/57) 

25. — Antalya Miietvekii İbrahim 
Demir ve 16 'arkadaşının, Türk basımının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir 'genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/12) 

26. — Tekirdağ Milletvekili Enis 
Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal 'gü
venlik programlarındaki çöküşün önlen
mesi ve ulusal sosyal güvenlik sistemi
nin kurulması için alınacalk tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 vö 103 üncü maddeleri 
uyarınca ıbir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/58) 

27. — İzmir Milletvekili Ahmet 
Ersin ve 35 arkadaşının, Izmlir Rüyük-
şehir Belediyesince kurulan veya kuru
luşuna iştirak edilen şirketlerin yaptık
ları işleri, Belediyeden aldıkları ihale
lerin koşularını ve bu ihalelerin son du
rumlarım tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 indi, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
'araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/59) 

28. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Turkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA gre
vinin nedenleri ile ekonomik v,e sosyal 
boyutlarını ve olayın sorumlularım tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve1 103 üncü maddeleri 



uyanınca bir Meclis araştırımsiı açılmıa-
sına ilişkin önergesi 1(10/61) 

29. *— Gaziantep Milletvekili A'b-
dülkadir Ateş ve 33 arkadaşının, kamu 
bankalarınım içinde bulundukları sorun
ları, bu konuda alınacak tedbirleri ve 
olayın sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına il'işkiin 
önergesi (10/62) 

30. — Balıkesir Milletvekili l t ön
der Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda 
kullanılmak üzere kiralanan ve satın alı
nan helikopterler için 'hangi kurumca ne 
miktar ödeme yapıldığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/63) 

31. — Hatay Mİlfetvekli At Uyar 
ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan 
öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sa
hip olmadıkları iddiasını ve bu yetersiz-
iklerimiın nedenlerini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve) 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/64) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'im, olağanüstü hal itan edilen il
lerde baza okul binalarının askerî 'amaç
la yada karakol olarak kullanıldığı id
diasına ilişkin Mİlî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
C6/3) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

2. — Adana MiHetvıekili Cüneyt 
Camver'in, hayalî ihracat yaptığı gerek
çesiyle hakkında dava açılan bir fir
maya vergi iadesi ödendiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/52) <1) 

3. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, 1983 -• 1987 yıllarında görev
lerine son verilen, haklarımda nakil iş
lemi uygulanan ve müfettişlik sınavına 
tabi tutulan öğretmenlere ilişkin Milî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanımdan söz
lü soru önergesi (6/15) 

4. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkim Devlet Bakanımdan 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

5. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira 'bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

6. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Nedim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne 
kadar gerçekleştirilen lastik ayakkabı, 
bot, çizme ve terlik ihracatına ve bu ma
muller için Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonundan yapılan ödemeye iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/57) (1) 

7. — Tunceli Milervefcili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanımdan sözlü soru önergesi (6/21) 

'8 d — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfamoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarında
ki taşkınlar nedeniyle Hatay tüne bağlı 
bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan va-



tandaşlara ine gibi yardımlar yapıldığına 
ve taşkınların önlenmesi için . alınacak 
tedbirlere 'ilişiklin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

9. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökimenoğlu'nun, kımradıaneljerin 
açtığı sosyal yaralan önlemek ve ku
marhaneleri cazip halden çıkartmak' için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Balkanından sözlü soru öner
gesi <6/28) 

10. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'din, işçilerin ekonomik ve sos
yal (sorunlarına ilişkim Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/32) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'ıin, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat dönemkide satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine İlişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3'8) 

12. — Ankara Milletvekili Kâmil 
AteşoğuJİiİara'nm, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre 
için aylık ve özlük haklarınım1 verilme
diği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) 

13. — Tunceli Milletvekili Orhan 
Veli Yıldırım'ın Tunceli İlime bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve hu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakamın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

W » » " " » - ""•"• <•*-— 

14. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan (.bazılarının Antalya 

Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesü (6/47) 

15. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ım, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünder yaptıolan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilislkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

16. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nıin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik işbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

17. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan 'vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

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

19. — Samsun Milefvekli İrfan De-
mkalplin, bankalardaki döviz tevdiat 
hesaplarınla İlişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/62) 

20. — Samsun Milletvekili İrfan De-
mliralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına 'ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi 

'(6/63) 
21. — Afyon Milletvekili Baki 

Durmaz'ım, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkim Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

22. — Artvin Milletvekili Ayhan 
Ariilfağaoğlu'nun, Artvin İl merkezin
deki öğretmen okulu kampusu ile Şav
şat İlçesindeki temel eğitim okulu bi
nasının Jandarma komutanlıklarınca kul-



lanıİdığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik vd Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/95) <1) 

23. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'iim, Sakarya İli organize sanayi 
bölgesli inşaatına ilişkin 'Sanayi ve Tica
ret Balkanlından sözlü soru önergesi 
(6/67) 

24. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müffcüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemime ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

'25, — Zonguldak Milletvekili Gü
neş Müfibüoğlu'nun, rotasyona tabi öğ
retmenlerin mağduriyetlerine ve alınması 
gerekli tedbirlere ilişkin Milî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanımdan sözlü soru 
önergesi (6/69) 

26. — Zonguldak M'iltervökili Güneş " 
Müftüoğlü'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği liddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve KJÖyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

27. — Hatay Milletvekili öner Mis-
.ki'nim, 25 Mart 1984 ıtadhıinden bu yana 
kaç 'belediyenin (mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

28. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, çift pasaportlu kamu gö
revlilerine ilişkin Barbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

29. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den likisime farklı ıtelefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı

lan tamürata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
'Bakanmdam sözlü soru önergesi (6/76) 

31. — Ankara Milletvekili Kâmil 
AteşoğuUarı'nın, Sosyal Sigortalar Kuru-
munuın prim alacaklarına ilişlfcin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru 'önerigesi (6/97) (1) 

32. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlü'nun, (kamu kesiminde çalışan 
ılşçlere verilmesi kaıratrlaştırıllan ek zam
mın (ilik: taksidimin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına düşkün Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

33. — Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Yılımaz'ın, çifte pasaportlu olduğu 
iddia edilen kamu görevlilerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/102) (1) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan! sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

35. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkrnaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet 'Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

36. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlü'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişlerii Bakanından 
sözlü soru önerigesi (6/81) 

37. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayaztt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkımdaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

38. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
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projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

39. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

40. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

41. —- Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

42. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

43. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

44. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Aydınlıkevler Körler ilkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

45. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatifince 
Ankara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan 
konut inşaatları için Sosyal Sigortalar 
Kurumunca müteahhit firmaya yapılan 

ödemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/86) 

46. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alman 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mu
amelelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

47. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

48. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/89) 

49. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin 
Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde 
kurs gördükleri iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

50. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6,4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

51. — Manisa Milletvekili Hasan 
Zengiri'in, bir dergide yer alan DELTA 
Deri Giyim Sanayii A. Ş. ile ilgili iddia
lara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/94) 

52. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti-
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yacı olan malların alımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanma
dığına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

53. — tçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin ge
zisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

54. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat SÖkmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 
tarihinde İstanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

55. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Ankara ili Ayaş ilçesinde Kim
sesiz Çocukları Koruma Birliğine ait 
olan okulun bahçesinin imarından doğan 
ve anlaşma ile Belediyeye verilen arsa 
üzerinde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

56. — İzmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'ın, Ödemiş ilçesinde yetiştirilen 
yaz patatesinin pazarlanmasına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/137) (1) 

57. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat ilinden getirtilen işsizle
rin yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çe
lik Fabrikalarına işçi alımından vazge
çildiği iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/100) 

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

59. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik işlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

60. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, Tokat ilindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

61. — Balıkesir Milletvekili I. Önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

62. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 
<1) 

63. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğün
ce kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi 
yapılan alanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/144) (1) 

64. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlana
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/145) (1) 

65. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110i) 



66. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
SarıgüTün, spor sahalarında meydana ge
lebilecek sportmenliğe aykırı davranışları 
önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alın
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

67. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük ilçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

68. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/112) 

69. — Manisa Milletvekili Hasan 
Zengin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki 
Sandal Grubu içme suyu şebekesinin 
kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve ba
zı köylerin su alamadığı iddiasına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/114) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında 
imtihansız personel alındığı iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/115) 

71. — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

72. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Seka işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesinin gayesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/117) 

73. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

74. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

75. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

76. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

77. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Tevfik 
Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için 
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

79. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözilü soru önergesi (6/232) 

80. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça-



- 10 -

lisanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/233) (1) 

81. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda TBMM çalış
malarına yer veriılmediği iddiasına ilişkin. 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/123) 

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

83. — Balıkesir Milletvekili I. ön
der Kırh'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1) 

84. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
som önergesi (6/245) (1) 

85. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İnsan Haklan Sözleşmesine 
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

86. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Ankara İli Gölbaşı ilçesi eski 
Belediye Başkanı ile imar Müdürü hak
larındaki iddialara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/125) 

87. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Tale
belerine Yardım Derneği öğrenci Pan
siyonunun kazan dairesinin onarımı için 
gerekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız 

olarak T.K.İ. Orta Anadolu Linyit İşlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

88. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va
tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) 

89. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Sümerbank'ta «Turgut Özab 
markalı kumaş dokunduğu iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
'(6/127) 

90. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta ön
ceden satışa çıkarılmasının karaborsaya 
neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/248) (1) 

91. — izmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddi
asına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

92. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ve 
nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/249)- (1) 

93. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma 
tesislerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/250) (1) 

94. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 
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95. — Tunceli Milletvekili Kamer 

Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

96. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, tütün ve yabancı sigara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

97. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, yurtlara giremeyen Öğren
cilerin sayısına ve sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

98. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
Sözlü soru önergesi (6/130) 

99. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

100. — Aydın Milletvekili Hilmi Zi
ya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Fi-
nans Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına Ve şir
ket anasözleşmesinde yer alan bazı hü
kümlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/257) (1) 

101. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/258) (1) 

102. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

103..— İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden 
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve 

bu belediye başkanlıklarına valiliklerce 
yapılan atamalara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

104. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına 
uygulanacak faiz oranlarının serbest bı
rakılmasının neden olabileceği sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

105. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Ver
gisi mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında 
ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve ver
gi iadesi ile ilgili yeni uygulamalara iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/134) 

106. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden 
ülkelerden ülkemizce ne kadar et ithal 
edildiğine ve ithalatın devam edip etme
diğine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/135) 

107. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/138) 

108. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak 
Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda 
bulunmaları nedeniyle herhangi bir soruş
turma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 
(D 

109. — İçel Milletvekili M. Istemi-
han Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorun
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/261) (1) 

110. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele-
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re yapılacak yardım ve ödemeler tertibin
den hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

111. — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KOBlRLlK'çe gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
(D 

112. — Balıkesir Milletvekili 1. Ön
der Kırlı'nın, eğitim önlisans programı
na katılarak Açıköğretim Fakültesini bi
tiren emekli öğretmenlerin intibaklarının 
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü, soru önergesi 
(6/264) (1) 

113. — Adana Milletvekili M. Ha-
lit Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap 
Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun 
olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/300) (1) 

114. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına atama yapılmamasının ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/3011) (1) 

115. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimi
ne ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139) 

116. — Kars Milletvekili Mah
mut Alınak'ın olağanüstü hal uygulaması 
nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) 
(D 

117. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 

uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

118. — Hatay Milletvekili Musta
fa Murat Sökmenoğlu'nun, İskenderun 
Demir ve Çelik Falbrikalarınca son üç ay
da belediyelere ve diğer resmî kurumla
ra yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
(D 

119. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Çankırı İli Eldivan İl
çesi arazisindeki suların toplanarak Kı
zılırmak ve Saraycık köylerine dçmesuyu 
olarak götürüldüğü iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/148) 

120. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'nin Mardin Köy Hizmetleri 
Müdürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına 
ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istihda
mına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

121. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/150) 

122. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge 
ve Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında 
geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre 
ile çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

123. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılın
da geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

124. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski 
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Kozan yolunun, Misis hududu Göztepe 
mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlan
masına ilişkin Tarım Orman ve KÖyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

125. — Adana Milletvekili Orhan-
Şendağ'ın, Adana ilinin sağlık sorunla
rına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından - sözdü soru önergesi (6/154) 

126. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana Organize Sanayi Böl
gesinin yapım çalışmalarına ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/155) 

127. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana ili Yüreğir ilçesi Kâ
zım Karabekir Mahallesinde sağlık oca
ğı yaptırılıp yaptıratmayacağına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/156) 

128. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana ili Yüreğir îlçesi Yu-
nusoğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırıl-
mamasının nedenine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözdü soru 
önergesi (6/157) 

129. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e 
döküldüğü bölgenin herhangi bir fir
maya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

130. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılın
dan sonra tapu paftalarında yapıldığı id
dia edilen değişikliklere ve imar planı 
düzenleme çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/159) 

131. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, üniversite öğrencileri için çıka
rılacak affın geciktİTİlmesinin bazı öğ
rencilerin sömestr veya ders yılı kaybı
na neden olacağı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1) 

132. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüöğlu'nün, televizyonun birinci ka
nal yayınlarının Zonguldak il Merkezin
de izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/160) 

133. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

134. — Samsun Milletvekili İrfan 
Deimdralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu 
emeklilerinin de yurt dışı tedavi imkân
larından yararlandırılmaları için çalışma 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Çaalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

135. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, İsparta a Antalya Derelboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan 
tahsisata ilişkin Bayındırlık ve tskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

136. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

137. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/165) 

138. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 

139. — Trabzon Milletvekilli Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 
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140. — Trabzon Milletvekilli Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 

141. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler -
Tütün ve İlıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 

142. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

143. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

144. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/173) 

145. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık olacaklarına ait inşaatların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/174) 

146. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 

147. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

148. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
lkanından sözlü soru önergesi (6/177) 

149. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köy
lerde yapılmakta olan sanayi ve fabri
ka inşaatlarının ruhsatlarının bulunup 
bulunmadığına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/178) 

150. — Kocaeli Milletvekili; Alaettin 
Kurt'un, Gebze - MuaHimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

151. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) 

152. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu İl
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181) 

153. — Samsun Milletvekilli Ali Eser' 
in, Vezifköprü İlçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182) 

154. — Samsun Milletvekili Ali Eser* 
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı-
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karılmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 

155. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

156. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

157. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 

158. — Kütahya Milletvekilil Mehmet 
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/187) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/188) 

160. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/189) 

161. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirrne Vakfının şubelerine, 1987 
yılı kârına ve 1986 yılından bu yana 
vakfa yapılan bağışlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/305) (1) 

»162. — tzm'ir Milletvekilli Fuat Kılcı' 
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban 

fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

163. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

164. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

165. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/193) 

166. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
IKARDA toplantısında meydana geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/194) 

167. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/195) 

168. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahîr Köse'nin, Amasya İli Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete 
maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

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



170. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü şom öner
gesi (6/196) 

171. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikası
nın çevre kirliliğine neden olduğu iddia
sına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/197) 

172. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/198) 

173. — İçel Milletvekili M. Iste-
mihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik 
il yapılmasının düşünülemediğine» dair 
31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Baş-
ba'kandan sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

174. —• Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

175. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve 
hu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

176. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

177. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/206) 
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178. — Adana Mil'letveldli Of han §en-
dağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207) 

179. — Ankara Milletvekili Tevfik 
Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İl
çesine bağlı Evren, Sanyahşi ve Ağaçören 
kasabalarının ne zaman ilçe yapılacakla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/319) (1) 

180. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergeler-
den bir kısmının Gebze - Çayırova'daki 
Tarım Meslek Lisesinde İstihdam edile
ceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

181. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişiklin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

182. — Hatay • Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birli-
ği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

183. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren 
ifade ve bölümler bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
(D 

184. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ür», İsparta İli Yalvaç İlçesine 
bağlı Karıkkaya ve Kurusarı köylerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

185. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Gülbiriik'çe 1988 yılında 
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan 
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Ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/310) 

186. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesi
ne ait kanalizasyonun, bazı köylerin ta
rım arazilerini olumsuz yönde etkile
diği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözllü soru öner
gesi (6/211) 

187. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli! Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

188. — İsparta Milletvekilli Ertekin 
Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen 
kerevit balıklarında görülen hastalığın 
giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığı
na ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

189. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelirlerine ve harcama
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

190. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 5,10.1988 tarihinde Mardin 
ve Diyarbakır İlerinde köy korucuları 
tarafından iki vatandaşın öîdürüldüğü 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) (1) 

191. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayırı Kö
yü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözllü soru öner
gesi (6/324) (1) 

192. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyü
nün başka bir mahalle taşınmasına dair 

projenin 1988 yılında gerçekleştirilenle-
meşinin nedenine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözdü soru önergesi 
(6/215) 

193. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

194. — Aydın Milletvekili Hiltmi Ziya 
Postacının, British Ainvays uçaklarıyla 
Ankara ve İstanbul'dan Londra'ya giden 
yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaç
landıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

195. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde Merkez İlçesine b*gh Kar-
gasekmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

196. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde ya
pılması düşünülen İmrahor Gödetine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/2İ8) 

197. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde 
görev yapan akademik personelin yapı
lan kadro düzenlemesinden yararlandı-
rılmaıdığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/219) 

198. — Adana Milletvekili M. Haftit 
Dağlı'nın, Mansuriu -Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve îsîüSa BıJcaaından 
sözlü soru önergesi (6/220^ 

199. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Çatala** Barajından Jr&a»egîlu 
Ovasına su getir«wfc« oJao tüafttet n» sa? 
man ihale edileceğioer i&şiân Bayıadjrlıfc 
ve İskân Bakanından $&£& soru önerge 
si (6/221) 

(85 inci Birleşimi 
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200. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya Ban
kasına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya Bankasınca tarım sektörü için 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222) 

201. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatif le-
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

202. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
rnaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk 
işçiler|nin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

203. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) 

204. — İsparta Milletvekili Abdullah 
Aykon Doğan'm, İstanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. Ş. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/226) 

205. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurtlun, istanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer 
alan silah ticareti! ile ilgili habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

206. — Adana Milletvekili Orhan 
Şen-dağ'ın, Adana İlinde askerî birliklere 
akaryakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayi
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/331) (1) 

207. — Bursa Milletvekili Abdulkariir 
Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin in
şasının durdurulduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

208. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Başbakan Turgut Özal'ın, Gö-
cek'teki yaz tatili sırasında kaldığı yatın 
kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergasi (6/332) (1) 

209. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri îli Uludere İlçesi Ka-
yadibi Köyü Evil Mezrasındaki bir va
tandaşın evinin jandarma tarafından yı
kıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu 
ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/^33) (1) 

210. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri İli Yüksekova İlçesi Esendere Bu
cağından sınırı geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele 
geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334) (1) 

211. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli • Uludere İlçesi 
Şenöba Köyü Tabur Komutanının bazı 
uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) (1) 

212. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yay
lasında otlatılmakta bulunan koyun sü
rüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince 
el konulduğu ve sürünün gümrüğe tes
lim edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

213. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde 
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul-



duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa
tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239) 

214. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba
kanının İçtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

215. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebinin, Mardin İlinde 15.11.1988 
tarihine kadar açılmamış olan okullara 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 

216. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242) 

217. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Habur Gümrük Kapısındaki 
araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi 
önlemler alınacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/243) 

218. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/244) 

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

220. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fa
kültesi öğrencilerinden birinin Devlet gü
venliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye 
zorlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

221. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı 
köylerdeki vatandaşların sınıflandırıldığı 
ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

222. • — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253) 

223. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı ille
rin yakacak sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/254) 

224. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından İstanbul özel İdare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255) 

225. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine 
verdiği demece ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/266) 

226. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir ga
zetenin dar boğaza sürüklenerek kapatıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/267) 

227. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/342) (1) 

228. — İzmir Milletvekili Veli Ak-
soy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon 
liranın üzerinde kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip 
ödenmediğine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

229. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş -
Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -
Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İs-
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kân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/268) 

230. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, Afşin - Elbistan 
Termik Santralına ve bu bölgede katkı
sız biriket imalatının ne zaman gerçek
leştirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/269) 

231. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, Adatepe ve Kara-
kuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve îskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

232. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, fasulye ürününe 
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/271) 

233. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu tide ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/272) 

234.'—Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
timde ne zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önemesi (6/273) 

235. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş Hine 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş' 
da Sümerbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/274) 

236. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendi-
rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

237. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Hinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapı
lıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

238. — Zonguldak Milletvekili Şina-
si Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emek
li bir işçinin cesedinin fareler tarafından 
tahrip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/277) 

239. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, hükümetin Kıb
rıs politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/278) 

240. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpaza-
rı Şubesince Öztur Anonim Şirketine ve
rildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 
(D 

241. — Samsun Milletvekili irfan 
Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî par
tilerin radyo ve televizyon gibi haberleş
me araçlarından eşit olarak faydalandırıl
masına dair Avrupa Konseyi Kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) 

242. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon İli Sandıklı ilçesi Ak-
harım Kasabası Ortaokulunun öğretmen 
sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/344) (1) 

243. — Hatay Milletvekili Ali Uyar' 
in, Petrol Ofisi iskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına haka
ret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/346) (1) 
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244. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır ÎU Lice ilçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı va
tandaşlara koruculuk için başvuru formu 
imzalattırıldığı iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 
(D 

245. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, TEK Toroslar fişletmesinin Çu
kurova Elektrik A. Ş.'ne devredilmesin
den doğacak bazı sorunlara ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/348) (1) 

246. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valili
ğinin kurulmasından sonra bölgede göz
altına alınan vatandaşlara ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 
(D 

247. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat 
Atalay'ın, Siirt İli 'Merkez 2 No, lu Sağ
lık Ocağında görevli iki hemşirenin gö
rev dönüşü Dicle Nehrinde 'boğulmaları 
olayına ilişkin içişleri »Balkanından söz
lü soru önergesi (6/350) (1) 

248. — Bursa Milletvekili Beytuliah 
Mehmet Gazioğlu'nuın, Marmara Deni
zinde trol ve algalarima ile balık avcılığı 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/280) 

249. — Samsun Milletvekili Man 
Demiralp'in, Samsun - Havza ilçesi 
25 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğüne usul
süz atama yapıldığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor 'Bakanın
dan sözlü soru önergesi {6/351) (1) 

'250. — 'izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
inin, gece bekçilerine de" silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

251. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, ödemiş 'ilçesinin ne zaman il yapı

lacağına ilişkin İçişleri Balkanından söz
lü soru önergesi (6/282) 

252. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Vali
liğinim kurulmasından sonra bölgede kaç 
kişinin Ikorucu olarak görevlendirildiğine 
ve korucuların karıştıkları adlî olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/352) (1) 

253. — Kütahya Milletvekili Meh
met Körkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Mü-
düriüğünce açılan imtihana İmam Hatip 
Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/283) 

254. — Sakarya MMetvekili Ahmet 
Neidim'in, AIDS'ü hastaların sayısına, 
ve 'bu konuda ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284) 

255. — İsparta Mililjetvelkli tbra&im 
Gürdal'm, Keçiborlu 'İlçesine bağlı Göl
köy ve Kavak köylerine sağlık evi yap
tırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/285) 

256. — İsparta Milletvekili ttoajıim 
Gürdal'm, Keçiborlu toçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi <!6/286) 

'257. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'm, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve 
Kız Sanat Okulu inşaatlarına; ne zaman 
başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/287) 

258,1 — İsparta MüetivekMi İbrahim 
Gürdal'm, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru Önergesi (6/288) 



259. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

260< — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama pro
jesine ilişkin ıBayındiiTilıık ve İskân Ba-
kaniindan sözlü soru önergesi (6/290) 

261. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın, 
Pire'deki Türk Şehitliğini kaldıracağı id
diasına ilişkin Dışişleri 'Bakanından söz
lü soru önergesi (6/291) 

262. — Bilecik Mületvjdkili Tayfur 
Ün'ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve1 Ada
na büyükşehir 'belediyelerinin yurt dışın
dan borç alıp almadıklarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/357) (1) 

263. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in» Samsun İli Vezirköprü İlçesinde şeker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için 
ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişiklin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/292) 

264. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilıen 
ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne 
zaman açılacağıma ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/293) 

265. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımı
na ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce 
güzergâhının onarımına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) 

266. — Hatay MiüdJveMli Mustafa 
Murat SÖHonenoPu'nuın, T.R.T.'nin büt
çe görüşmelerinin yayımlanmasında iz

lediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/307) 

267. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
K'eskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi 
Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/358) (1) 

268. — Çorum Milletvekili Cemal 
Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı 
Nisan ayından bugünte kadar İmar Uy
gulama iFonundan aldığı kredilerin mik
tarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba-
kanmldan sözlü soru önergesi (6/359) (1) 

>269. — Çorum Milletvekili Cemal Şa
hin'in, Çorum Beiddiyesinin 1984 yılı 
Nisan ayından bugüne kadar îller Ban
kasından aldığı avans borçların miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

270. — Trabzon Milletvekili.' Mehmet 
Çakiiföğlu'nun, 19'87 yılı vergi taksidini 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldı
ğı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
'Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

271. — Konya Milletvekili Ömer Şe-
ker'in, Btibank Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum Tesisle
ri ISatınalma Müdürlüğünde yapıldığı 
iddia edilen soruşturmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/296) 

272. — ^Bingöl Milletvekili Haydar 
Baylaz'ın, Sivas ili Gürün İlçesi Çâybo-
yu Mahallesinde) inşa ettirilen afet ko
nutlarının hak sahiplerine verilip veril
mediğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/298) 

273^ — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli 'Sütçüler İlçesinde
ki Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekim
lik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve 
araç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/299) 



274. — Mardin Milletvekilli Süleyman 
Çeldbi'n'in, Karaıkaya Barajı içlin kamu-
laştırılan arazilere ve kamulaştırma be
dellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/308) 

275H — tzmir IMildıetvelkili Fuat Kılcı' 
nın, Çeşme1 Vergi Dairesi Müdürü hak
kında iihbar ive şikâyette bulunulup bulu
nulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru' önergesi (6/309) 

(276. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Karadeniz Balkır İşletmeleri Samsun 
îzalbe Tesislerindeki rehabilitasyon çalış-
malarıına ilişkin 'Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/310) 

277. — Edirne Milletvekili Erdal 
Kalkan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kay
nak Kulanımını Destekleme Fonundan 
yararlanabiilmek için yatırım amacıyla 
teşvik belgesii alanlara vje adı geçen Fon' 
dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/370) (1) 

278. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Mardin ili Midyat İl
çesinde görevli bir komiser yardımcısı 
hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

279. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Güırdal'm, İsparta - BğSrdir ilçesi En
düstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi "(6/311) 

280. — Manisa Mületvekili Ümit Ca-
nuyar'ın, heyelan bölgesi Üan edilen Ma
nisa İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü 
Hacılar Mahallesindeki vatandaşların ye
ni yerleşim alanına nakledilmeleri için ça
lışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/312) 

281. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatıü llk-

öğretim Bölge Okuluna İlişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/313) 

282. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüpleri
nin maç hâsılatlarından elde ettikleri ge
lirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) (1) 

283. — Samsun Milletvekili İrfan 
Demiralp'in, Altınkaya Barajı sahasında 
kalan Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki 
arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/315) 

284. — Antalya Milletvekili Adil Ay-
dın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi 
Açık öğretim Fakültesi mezunları ile di
ğer fakülte mezunları arasında ayrım ya
pıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/326) 

285. — İzmir Mületvekili Ahmet Er-
sin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ve 
bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/373) (İ) 

286. — Diyarbakır MUtetvekili Fuat 
Ataky'ın, doğalgaz saııtrallarma ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

287. — Diyarbakır Mületveküi Fuat 
Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı ba
ca gazı arıtma tesMerine ve Karlıova 
Termik Santralına ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/376) (1) 

288. — Hatay Milletveküi Mustafa 
Murat Sökrnenoğlu'nun, haberleşme hür
riyetinin ihlal edüdiği iddiasına ve MtT 



raporunun akıbetine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/327) 

289. — îçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait tele
fonların güvenlik güçlerince dinlendiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/377) (1) 

290. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 
1988 yılında ikram faslından yapılan 
harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kam
panyasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/378) (1) 

291. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Topçular İskelesinin ne zaman 
hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/379) (1) 

292. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
mr'ın, elektrik üretim yollarına ve mali
yetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/380) (1) 

293. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan 
zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/381) (1) 

294. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına 
dağıtıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak 
Bankası, çalışanları» imzalı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/3-82) (1) 

295. •*- İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6J383) (1) 

296. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fi
yatlarına yapılan zamlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/384) (1) 
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297. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak 
bankalarınca gerçekleştirildiği iddia edi
len arsa alım ve satımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

298. — İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakam Er
can Vuralhan'ıh Dışişleri Bakanlığı İdarî 
ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT 
Müsteşarlığına verdiği iddia edilen mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/386) (1) 

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

300. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt 
illerinde 25.12.1988 tarihinden bugüne ka
dar göz altına alınan vatandaşlara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/388) (1) 

301. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Emlak Bankasınca' J988 yılın
da Uluslararası danışmanlık firmaların
dan alınan hizmetlere ve yapılan ödeme
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/389) (1) 

302. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış 
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/390) (1) 

303. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, günlük bir gazetenin 14.1.1989 
tarihli nüshasında yer alan laikliğe aykırı 
faaliyetlerle ilgili haberlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/391) (1) 

304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklı mülte
cilere yapılan yardımlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 
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305. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfına yapılan bağışlara 
ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/393) (1) 

306. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle ilgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'na ve elek
trik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/394) (1) 

307. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kur
mak amacıyla Samsun Hine bağlı Asara-
ağaç, Kutlukent ve Çırakmanı köylerinde 
1985 -1986 yıllarında kamulaştırılan ara
zilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/404) (1) 

308. — istanbul Milletvekili Hüsnü 
Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yıllarında top
lanan gelir vergilerine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakamımdan sözlü soru öner
gesi 1(6/395) 1(1)1 

309.; — Aydın Milletvekili Hilmi 
Ziya Postacı'nın, T. C. Ziraat Banka
sınca tarım satış kooperatiflerime kul
landırılan krediler için farklı faiz oranları 
uygulandığı iddiasına ilişiklin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

310. — izmir Milletvekili Ahmet Er-
skı'in, izmir Büyükşehiır Belediyesimlim 
borçlarına ilişkin içişleri Bakanıındam 
sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

311 s — içel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, «•icraatın içimden» ve 
«Gelişen Türkiye» adlı programların An
kara Video Ajans A.Ş.*me yıaptırıknıası-
nın medenime ilişkin jBaşbakamdam sözlü 
soru önergesi (6/406) (1) 

312. — Diyadbalkr Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Ya
tağan bölgelerinde' termik santralleri bes
leyecek IkÖmür ocaklarının özel sektöre 

devredileceği iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/397) (1) 

313. — istanbul Milletvekilli Aytekin 
(Kotil'im, tstan'bul Anakent Belediyesince 
kurulan şirketlere ilişkim Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/398) i(l) 

314. — istanbul Milletvekili Aytekin 
Kotil'in, İstanbul AmaJkemt Belediyesince' 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere 
verilen ilanlar içim yapılan ödetmelere iliş
kin Barbakandan sözlü soru önergesi 
(6/399) (1) 

315. — Diyarbakır Miletvekİi Fuat 
Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edi
len doğal gazım hangi almaçlarla kullanı
lacağıma ilişkim Başbakandan sözlü soru 
önergesi )(6/40Ö) (1). 

316. — Edirne Milletvekıili Erdal 
Kalkam'ım, SEKA ve Edirne - OLMUK-
SA'dıa çalışan işçiler hakikında emniyet 
müdürlüklerince albüm düzenlendiği id-
dıasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/401) (1) 

317. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nim, Emlak Bankasının amblemi ile 
ilgili çalışmalara ve bu nedenle yapılan 
ödemeye ilişiklim Başlbakamdıan sözlü so
ru önergesii (6/328) 

318. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, istanbul Emniyet Müdürlüğün
de meydanıa geldiği iddia edilen olaya 
ilişkim İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/329) 

319., — Zonguldak Milletvekili Ş> 
nasi Altımer'im, ülkemizde traktör üreten 
firmalara ve 1986 -- 1988 yıllarındaki üre
tim miktarlarıma ilişkin Sanayi ve Tica
ret Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/330) 

320. — Samsun Milletvekili A l Eser' 
in, Alitunlkaya Barajı sahasında kalan 
VezliılkÖprü ilçesi Düzce Köyüme ait 



arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/339) 

321. — 'Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, doğal gaz ithali ile ilgili söz
leşmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/402) (1) 

322. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadoi'un, Türkiye Emlak Bankasının 
ambleminin bir Amerikan firmasına çiz-
dirildiği iddiasına ve amblem değişikliği 
nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

323. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Söktnenoğlu'nun, NATO ile iliş
kilerimize, Türk kadınlarına askerlik 
eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savun
ma Sanayii Fonuna ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/340) 

324. — -Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya İli köylerine bağlı 
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik 
bulunmadığına ve bu yerlerin ne zaman 
elektriğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergemi (6/407) (1) 

325.- — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Allem Üniversitesin
de sözleşmeli olaralk çalışmak isteyen 
sağlık personeline imzalattırılan hizmet 
akdine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/408) (1) 

326. — İçel Milletvekilli Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Ge
nel Müdürünün Amerika'ya gidiş nede
nine ve hakkında soruşturma açılması 
için Cumhuriyet 'Savcılığınca istenilen 
iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/409) (1) 

327. — Edirne Milletvekili Erdal 
Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sa
natçıların konserlerinin yasaklandığı id-
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diasına ilişkin İçişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/410) (1) 

328. — Tunceli Milletvekili Orhan 
Veli Yidırım'ın, Tunceli tli Hozat İlçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser 
ile UT polis memuru haklarındaki iddia
ya ilişkin îçişıljeri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/411) (1) 

329. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında ha
yali İhracat yaparak haksız vergi iadesi 
alan firmalara ne gîbi müeyyideler uygu
landığına 'ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/412) (1) 

330. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, Ankara Demirhbahçe Ortaoku
lu İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa 
Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına iliş
kin IMillî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/413) (1) 

331. — Trahzon MilletvekÜ Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 198'8 yılında 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu 
nddenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayii 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (16/414) (1) 

332. — Mardin Milletvekilli Mehmet 
Adnan Bkmen'in, Ankara Bahçelievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen 
olaya ilişkin 'İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/415) ı(l) 

333. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Gazi Üniversiitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı ge
rekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğren
ciler hakkında soruşturma açıldığı iddia-
asına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/416) (1) 

334̂  — Adana Milletvekili M. Sela-
hattin Kılıç'ın, 19.7,1988 tarihld ve 
88/13161 sayılı kararnameden istifade 
eden firmalara ilişkin Barbakandan sözlü 
soru önergesi (6/417) (1) 



335. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınafc'ın, MÎT' iile ilgili bazı iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözl'ü soru 
önergesi (6/418) <1) 

336. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Turizm Ban
kası Genel Müdürünün İsviçre gezisine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/419) (1) 

337. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, yeraltı mafyası 'olarak nitelen
dirilen grupların son günlerde neden ol
dukları olaylara ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi {6/420) (1) 

338. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak 
Kredü bankalarının 1987 ve 1988 yılları
na ait kârlarının yüksek gösterildiği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/421) (1) 

339. — Tunceli Milletvekilli Kamer 
Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Em
lak Bankasına ait arazi ve binalardan 
(bir kısmının satıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 
(D 

340. — Adana Milletvekilli Cüneyt 
Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla 
Merkez Bankasınca incelenmekte olan 
ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli ka
rarname gereğince Devlet Planlama Teş
kilatına devredildiği ve incelemeler ta
mamlanmadan vergi iadelerinin ödendiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/424) (1) 

341. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri 
arasındaki mera davası ile ilgili mahke
me kararının infazı sırasında meydana 
gelen olayın sorumlularına ilişkin İçiş-

n-
(leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/426) (1) 

342. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasın
da elektrikten yararlanılabiilmesii için elek
trik şebekelerinin tevsii hususunda çalış
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/427) (1) 

343. — Erzincan Milletvekili Musta
fa Kul'un, Erzincan İli Merkez İlçesi 
Aşağı ve Yukarı Molla Gürani mahalle
lerinin Merkez Belediyesi sınırları içine 
alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 
(D 

344. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'ım, il mahallî idareler kontrolör
lerine denetim özel hizmet tazminatı ve
rilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

345. — İzmir Milletvekili Fuat Kıl-
cı'nın, 31.12.1988 tarihi itibariyle TA
RİŞ'in üreticilere ne kadar borcu bulun
duğuna ve bu borcun ne zaman ödenece
ğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

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

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

348. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operas
yonla ilgili olarak bir dergide yer alan 



iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/432) (1) 

349. — Giresun Milletvekili Mustafa 
Çakır'in, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz de
ğişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk 
Kadını Gazetesine ödenen reklam ücre
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/433) (1) 

350. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Kasteili'nin iflasına neden olduğu id
dia edilen tefeciler hakkında ne gibi iş
lemler yapıldığına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/354) 

351. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Em
lak Bankasınca aylık bir gazeteye öde
nen reklam ücretine ve bir firmaya kul
landırılan döviz kredisinin ödenmediği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/434) (1) 

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

353. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan 
İşkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi ile 
İşkenceye Karşı Birleşmiş Mületler Söz
leşmesi hükümlerine uyulmadığı iddiası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/441) (1) 

354. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'm, Emlak Bankasınca bir firmaya 
teminatsız kredi verildiği ve Memdüh 
Paşa Yalısının fahiış fiyatla satın alındığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/435) (1) 

355. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sangül'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapıl

masının düşünülüp düşünülmediğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

356. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu 
nedeniyle görevinden alındığı ve genel 
idare hizmetleri sınıfına atandığı iddia
sına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/442) (1) 

357. — Malatya Milletvekili İbra
him Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Ma
latya illerine bağlı bazı köylerde yeni 
yaptırılan camilere atanan imamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/451) (1) 

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

359. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mü
hendislik Fakültesi öğretim üyelerinden 
birine Fakülte Dekanınca hakaret edil
diği ve görevinden alındığı iddialarına 
ililşıkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/362) 

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

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

362. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye 
başkan adayları hakkında görüş bildir
dikleri iddia edilen vali ve kaymakam-



âara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/365) 

363. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idare
ler seçimleri nedeniyle bazı seçim bölge
lerinde vali ve kaymakamlarca aday yok
laması yapıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

364. — İzmir Milletvekili Veli Ak-
soy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu 
ile ilgili davayı izlemek isteyen vatan
daşların maruz kaldıkları uygulamalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/445) (1) 

365. — İzmir Milletvekili Veli Ak-
soy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltı
na alınan sanıklara farklı muamele ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/446) (1) 

366. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, bir siyasî par
tinin malî denetiminin istanbul Emniyet 
Müdürlüğü Malî Şubesince yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/447) (1) 

367. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, yurt dışına çı
kan vatandaşların Konut Fonu için yap
tıkları ödemelere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/366) 

368. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıy
la 1988 yılında Türkiye'ye hangi ülke
lerden kaç kiişi çağrıldığına ve bu amaç
la ne kadar harcama yapıldığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) 
(D 

369. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın, Emlak Bankasınca 1.1,1987 ta
rihinden bugüne kadar gerçekleştirilen 
arsa alımlarına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/449) (1) 

370. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, Konya ili Çumra ilçesi kapa
tılan ülkü ocakları başkanının bugüne ka
dar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/450) (1) 

371. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı-
ğınca üretilen ve Rusya'dan ithal edilen 
doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 

372. — izmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şart
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/452) (1) 

373. — Gaziantep Milletvekili Abdul-
kadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretüen konutlara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/453) (1) 

374. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hüküm
lülere özel jandarma timi tarafından iş
kence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 
0> 

375. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İlinde Belediye çöplüğü 
olarak kullanılan Kasaplar Deresinde 
bulunduğu iddia edilen mezarlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/455) 
(1) 

376. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya Üniversjtesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/422) 

377. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksek
okul açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/425) 



— 30 — 

378. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgöl'ün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getir
meyen müesseselere karşı ne gibi önlem
ler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/437) 

379. — îstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesinin nede
nine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/438) 

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

381. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ay
larında, öğrenci gençlik tatil merkezleri 
haline dönüştürülmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/440) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

1. — Konya Milletvekili Mehmet 
Şimşek ive 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 27,5.1988 
Tarihi 3455 Sayılı Kanunla Değişik Ge
çici 8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkra
sının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir 
Fıkra İlave Edilmesine teskin Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Ra
poru (2/97) '(S. Sayısı : 228) (Dağıtma 
tarihi : 2.3.1989) 

X 2. — ' Türkiye Cumhuriyeti Baş-
balkanhlk Devljet Planlama Teşkilatı ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Devlet ıPlanlama Komitesi Arasında İş
birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanma

sının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Büt
çe Ikomisyonları raporları (1/361) (S. 
Sayısı : 229) ((Dağıtma tarihi : 6.3.1989) 

X 3. — Avrupa Konseyi imtiyaz ve 
Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek 
Üçüncü Protokolün Onaylanmasına Dair 
29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna 
Ek Kanunun 1 inci Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışlişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/447) (S. Sayısı : 230) (Da
ğıtma tarihi : 6.3.1989) 

X 4. — 3418 Sayılı Kanun ile 5422 
Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinde De
ğişiklik Yapılması Halkkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru 1(1/542) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma 
tarihi : 6.3.1989) 

X 5. — Ana Maddeler İçin Ortak 
Fon Kurulmasına Dair Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak-
Ikında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve 'Bütçe komisyonları raporları 
(1/363) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tari
hi : 13.3.1989) 

X. 6. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Bangladeş Halk Cumhuriyeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına Dair Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/408) (S. Sa
yısı : 233) (Dağıtma tarihi : 24.3.1989) 

7. — Malmemurluklarının Kayyım 
Tayin Edilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/419) (S. Sayısı : 237) 
(Dağıtma tarihi : 18.4.1989) 

8. — 26.10.1963 Tarihli ve 357 Sa
yılı Askerî Hâkimler Kanununun Bazı 
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Maddeİeriiınin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Millî Savun
ma komisyonları raporları (1/491) <S. Sa
yısı : 238) ((Dağıtma tarihi : 20.4.1989) 

9. — Harp Akademileri Kanunu Ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (1/500) (S. Sayısı: 
239) (Dağıtma tarihi : 26.4.1989) 

•••>»— >̂m< 

10. — Malatya Milletvekili İbrahim 
Aksoy ve 21 Arkadaşının, 23 Nisan Ço
cuk Şenliklerinin 10 uncu Yıldönümü 
Münasebetiyle Bazı Suç ve Cezaların Af
fına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/54) (S. Sayısı : 240) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1989) 

(X) Açık oylamaya tabî isleri gös
terir. 




