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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Kars Milletvekili Mahmut Alınak, Kars tünde yaşanan göç olayı, işsizlik ve diğer sıkıntı
lara ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Millî Birlik Komistesi dönemine ait kapalı oturum görüşme tutanakları ile özetlerinin, Ana
yasanın 97 ne i, içtüzüğün 72 nci maddeleri uyarınca yayımlanmasına; 

16 Ocak 1990 tarihinden itibaren, Genel Kurulun toplantı günlerinden, salı günleri dene
tim konularından (Anayasa ve İçtüzüğün süreye bağladığı konular hariç) bir genel görüşme 
veya Meclis araştırması önergesinin görüşmesinin bitiminden sonra sözlü soruların; çarşamba 
ve perşembe günleri, kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işlerin görüşül
mesine, sunuşlar ve seçimlerin her gün yapılmasına, 

Genel Kurulun 26.12.1989 tarihli 58 inci Birleşiminde okunmuş bulunan, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı tmren Aykut haklarındaki (9/3) esas numaralı Meclis soruşturması öner
gesinin, gündemin "özel Gündemde Yer Alacak işler" kısmında yer alması ve Anayasanın 
100 üncü maddesine göre, Meclis soruşturması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmele-
rin, Genel Kurulun 23.1.1990 Salı günkü birleşiminde yapılmasına, 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 

Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik programlarındaki 
çöküşün önlenmesi ve ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurulması için alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/58) yapılan öngö-
rüşmelerden sonra kabul edilmediği açıklandı. 

11 Ocak 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 17.30'da son 
verildi. 

Kâtip Üye 
Çanakkale 

Mümin Kahraman 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye 
Edirne 

İsmail Üğaul 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

11.1.1990 Perşembe 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, T.R.T. mensupları misafirhanesinin yapımıyla 
ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.1989) 

Yazûı Soru Önergeleri 

1. — tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, tçel ilinde şarap fabrikası kurulup kurulma
yacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1048) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 10.1.1990) 

2. — tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, emniyet teşkilatına lise mezunu olarak girip 
de bilahara üniversite bitiren polis memurlarına ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1049) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.1.1990) 

3. — tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, Tarsus ve Mersin ovalarının su ihtiyacını kar
şılamak amacıyla ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1050) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.1.1990) 

4. — tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce köylü
lere kiralanan iş makineleri için tespit edilen döner sermaye birim fiyatlarının çok yüksek ol
duğu iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1051) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.1.1990) 

5. — îzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, maaş çeklerini iskonto ettiren emeklilerin kar
şılaştıkları sorunlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1052) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.1.1990) 

6. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklara ve 
hava kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1053) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.1.1990) 

7. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne tli Süleoğlu beldesi ile çevre köylerde 
mukim bazı vatandaşların ti Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek kimlik ve ikamet
gâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1054) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.1.1990) 

8. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumunun prim ala
caklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1055) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.1.1990) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 27 arkadaşanın, çay ürünü ve üreticileriyle ilgili 
sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.1.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), İsmail Üğdül (Edirne) 

• — — — — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 63 üncü Birleşimini açıyorum. 
III. — YOKLAMA 

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

(İzmir Milletvekili Veli Aksoy'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, iki arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, uluslararası sözleşmelere Hükümetin ve kamu gö
revlilerinin uyması zorunluluğuna ilişkin gündem dışı konuşması ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sun
gurlu'nun cevabı 

BAŞKAN — İlk olarak, uluslararası sözleşmelere Hükümetin ve kamu görevlilerinin uy
ması zorunluluğu konusunda tzmir Milletvekili Sayın Kemal Anadol'a gündem dışı söz ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Anadol. 
K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasanın 90 

inci maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluş
larla yapılacak antlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, onaylamayı, bir 
kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Yine aynı maddeye göre, onaylanan milletlerarası antlaş
malar, kanun hükmündedir ve bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiasında bile bulunulamaz. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6366 sayılı Yasayla onaylanan bir iç hukuk kuralı, 
bu açıdan, üstün nitelikte bir yasadır. Bu yasanın 28 inci maddesine göre, hükümetler, İnsan 
Hakları Komisyonuna, çalışmalarında her türlü yardım ve kolaylığı göstermek zorundadırlar. 

Yirmibeş ayı aşkın bir süredir Ankara Merkez Cezaevinde bulunan Nihat Sargın ve Nabi 
Yağcı'nın, "Ankara emniyetinde kendilerine işkence yapıldığı" yolundaki başvuruları üzerine, 
Avrupa İnsan Hakları Komisyonunca soruşturma başlatılmış, 1989 yılı ekim ayında Türkiye'
ye gelen 3 yargıca, Ankara DGM Savcısı Nusret Demiral, ifade vermeyi reddetmiştir; ondan 
cesaret alan siyasî polisler de ifade vermemişlerdir. 

Aralık ayı başında Hükümetimize haber veren Avrupa İnsan Hakları Komisyonundan -3 
yargıç, 1 genel sekreter ve 3 yardımcısı, 3 çevirmen ve 1 teknisyenden oluşan- 11 kişilik bir he
yet ocak ayı başında ülkemize geldiler; Devlet Konukevinde kaldılar, DGM Savcısı Nusret De-
miraPı beklediler; yine ifadeden kaçınması üzerine, Türkiye'den ayrıldılar. Adalet Bakanlığı 
Müsteşarı Arif Yüksel, gazetelere, "Kendisini uyarmamıza karşın, ifade vermekmekte direndi" 
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dedi ve ilave etti : "Türkiye, Sayın Başsavcının ifade vermemesi nedeniyle, önümüzdeki gün
lerde Brüksel'de yapılacak Avrupa Parlamento Komisyonu Toplantısında bir hayli zor durum
da kalacak" 

Avrupa tnsan Hakları Mahkemesinin tek Türk yargıcı Prof. Feyyaz Gölcüklü ise, 1954'ten 
bu yana, bireysel başvuru hakkının ilk kez böyle bir engelle karşılaştığını belirterek, şunları 
söylüyor : "Demek ki, toplum olarak Avrupa'ya hazır değiliz, bunu, içine sindiremeyen kişiler 
var. Bu konuda, devlete, suçsuz demek doğru değil. Bu kişiler, Türk Hükümetinin taahhüt et
tiği bir görevi yerine getirmemişlerdir; yani, görevi savsaklamışlardır. Kendilerine yüklenen gö
rev yerine getirilmiyor... Vazifeyi ihmal durumu var... Akıl alacak şey değil. Kabadayılık..." 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, millî iradenin tek ve tartışılmaz kuru
mudur. Hep birlikte onayladığımız bir uluslararası sözleşmeyi çiğneme cesaretini gösteren ve 
Türkiye'nin itibarını kasten zedeleyen, hem de "cumhuriyet savcısı" sıfatını taşıyan bir kamu 
görevlisinin bu akıl almaz davranışına daha ne kadar seyirci kalacağız? 

Hukukumuza göre, tanıklık, bir kamu görevidir. Bir kimse tanık gösterilir ve mahkemeye 
gitmezse, polis zoruyla, bir gece önceden nezarete alınır ve ertesi günü mahkemeye çıkarılır; 
yine de tanıklıktan çekilirse, tutuklanır. Sade yurttaşlara bile tanınmayan bu ayrıcalığı, Anka
ra DMG savcısı kimden güç alarak kullanıyor, devlet içinde devlet gibi davranabiliyor, hangi 
güç odaklarına güveniyor? 

Sayın Dışişleri Bakanı, Sayın içişleri Bakanı, Sayın Avrupa Topluluğuyla görevli Devlet 
Bakanı, ünü yurt dışına taşan bu kişiyi emrinde çalıştıran Sayın Adalet Bakanı, sizlere soruyo
rum : Devlet için gerçekten hüzün veren bu tabloyu daha ne kadar seyredeceksiniz? 

Savcı, yargıç değildir; bağımsız olmadığı için, Adalet Bakanının emrindedir. Sayın Adalet 
Bakanı; görevini ihmal ettiği gün gibi açık olan bu kişiyi ne zaman yerinden alacaksınız? 

Bu maruf (!) kişinin eylemleri bu kadar değil. Savunmaya karşı gösterdiği tepki sonucu» 
haklarında çok basit souşturma istemleri bulunan avukatlar Halit Çelenk ve tbrahim Açan, 
paraya çevrilmesi mümkün olan basın suçları nedeniyle, gece yarısı, gözetime alınmışlar; mev
zuata rağmen, emniyetçe sorgulanmışlar ve sonuçta yargı önünde beraat etmişlerdir. 

27.9.1989 tarihli bir Başbakanlık genelgesi var; burada, "Avukatların, her zaman, göze
tim altındaki müvekkilleriyle görüşebilecekleri" belirtiliyor. Ankara DGM Savcısı Demiral, bu 
genelgeye uymayarak, avukatların, sanıklarla görüşmesini engellemiştir. Dahası, Adalet Ba
kanlığının, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 143 üncü maddesine dayanarak çıkardığı, 
28.9.1970 tarih ve 27/69 sayılı genelgesini de hiçe sayarak, avukatların en doğal haklarına (dosya 
incelemelerine) engel olmuştur. 

Bu yasa dışı eylemler cezasız kalınca bu uygulama başka görevlilere de sirayet etmektedir; 
en yakın örneği daha dün meydana gelmiştir : Yurt dışından gelen ve hiçbir davada sanık ol
mayan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iki kadın (Çiçek Yağcı ve Gülenay Kayacan) şu anda 
Ankara Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulmaktadırlar. Avukatları, Başbakanlık genel
gesine dayanarak, görüşmek için DGM Savcılığına başvurmuşlar; Savcı Yardımcısı Ülkü Coş
kun -hem de yazılı olarak- "tik soruşturmanın gizli olması nedeniyle" bu istemlerini reddetmiştir. 

Sayın Başbakan; ya genelge çıkarmayın ya da genelgenizi paspas gibi çiğneyenlere hadle
rini bildirin. Aksi halde, bu kargaşa ve anarşi, devletin saygınlığına gölge düşürüyor. 
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Evrensel hukuk kurallarının en başta geleni, hukuk kurallarının genelliği ilkesidir; yani, 
bir hukuk kuralı, ülkenin her yerinde ve herkese eşit uygulanmalıdır. 

Geçtiğimiz günlerde TBKP yöneticileri, istanbul, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Zonguldak 
ve Bursa'da basın toplantısı yaparak kamuoyu önüne çıktılar; bunlardan sadece 1 kişi gözeti
me alındı ve kısa'bir süre sonra serbest bırakıldı... 

BAŞKAN — Sayın Anadol, süreniz dolmuş bulunmaktadır. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Saati göremedim Sayırr Başkan. 

BAŞKAN — Makine önünüzde, kolunuzda değil... Haklısınız. 

Ayrıca, zatı âliniz ve tecrübeli bir parlamenter olduğunuz için, burada bulunmayan Ada
let ve Emniyet mensupları hakkında, kendilerini savunma imkânı olmayan zevat hakkında be
yanda bulunmamanızı hatırlatmaya gerek görmemiştim. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — "Toparlıyorum" değil, tamamlamanız ricasıyla cihazı çalıştırıyorum. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Tamam Sayın Başkan, tamamlıyorum. 

Yasalar, istanbul'da başka, izmir'de, Zonguldak'ta başka uygulanıyorsa, o ülkede çifte 
standart vardır, hukuk yoktur. 

iki tercihle karşı karşıyayız : Türkiye, ya gerçekten demokratik bir ülke olacak ya da tari
hin karanlıklarında yerini bulacak... Her sorumlu kişi ve kuruluşun, tercihini yapma zamanı 
gelmiştir. 

SABRt ARAŞ (Kars) — "Türkiye, tarihin karanlığında yerini alacaktır" ne demek? 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Anadol. 

Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Hükümet adına, Adalet Bakanı Sayın Mah
mut Oltan Sungurlu; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; Sayın Kemal Anadol, Avrupa Konseyi ile olan münasebetlerimiz 
açısından gündemde olan bir meseleyi Meclis kürsüsünde dile getirmişlerdir. Bu münasebetle 
Yüce Meclise bir açıklamada bulunma imkânını verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. 

Biz, Avrupa Konseyi üyesiyiz ve Avrupa Konseyi insan Hakları Sözleşmesini -yanlış 
hatırlamıyorsam- 1954 yılında bir kanunla Yüce Mecliste onaylamışız. \ani, biz Avrupa Kon
seyinin üyesi ve insan haklarını kabul eden bir üyesi olarak, 26 senedir, bunun tarafıyız. Daha 
sonra, Avrupa Konseyi insan Hakları sözleşmesine bağlı olarak ve Avrupa Konseyi üyesi ola
rak, ferdî müracaat hakkını da tanıdık ve keza divanın yargı yetkisini tanıdık. 

Sizlere, insan Hakları Sözleşmesinin 28 inci maddesini okumak istiyorum : "Olayları sap
tamak üzere, dilekçeyi, tarafların temsilcileriyle birlikte, her iki tarafı da dinleyerek inceler ve 
eğer gerekiyorsa soruşturma açar. Bu soruşturmanın etkin bir biçimde yürütülmesi için, ilgili 
devletler, Komisyonla görüş alışvertşinnde bulunduktan sonra, gereken her türlü kolaylığı gös
terirler." o 
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Bu, bizim için bir mükellefiyettir. Keza, bu işle alakalı bir tüzük var, burada şöyle denili
yor : "Komisyon, üyelerinden birini veya fazlasını, bu maksatla ve özellikle şahit ve bilirkişi, 
eksper, uzman dinlemek, belgeleri incelemek ve herhangi bir mahalli ziyaret etmek için görev
lendirebilir. Bu şekilde görevlendirilenler, Komisyona rapor verirler." 

Bu tüzük, şahitlerin dinlenme usullerini, yemin şekillerini yazıyor. Yani, nasıl yemin etti
rileceğini, ifadelerin nasıl zapta geçirileceğini detayıyla anlatıyor. 

Bizim Anayasamızın 90 ncı maddesinin son fıkrasına göre milletlerarası sözleşmeler Yüce 
Meclisçe onaylanmışsa kanun hükmündedir ve Anayasaya aykırılığı da iddia edilemez. 

Birçok başka ülkede ise, bu milletlerarası sözleşmeler, anayasa hükmüdür; ama, bazı ül
kelerde de milletlerarası sözleşmeler, anayasanın da üzerinde bir hüküm ifade etmektedir. 

Yine, bizim Avrupa Konseyi üyesi olarak yerine getirmemiz lazım gelen bir mükellefiyet 
için, Hükümet olarak, devlet olarak, gerekli her şeyi yapma zorunluluğumuz var. Yani, eğer 
iç hukukumuzda bir uygunsuzluk söz konusuysa, iç hukukumuzu değiştirmemiz gerekiyor; eğer, 
Anayasamızda bir değişiklik yapmamız gerekiyorsa, onu da değiştirmemiz gerekiyor, demek 
ki, milletlerarası sözleşmelere taraf olanlar, bir noktada, -Anayasa noktasında dahi- kendileri
ni bağlamak durumundalar. Yoksa, o sözleşmeye taraf olmalarının hiçbir hukukî kıymeti olmaz. 

Biz, Avrupa Konseyi Adalet Divanının yargı yetkisini tanımakla, oradan gelecek hâkimle
rin Türkiye'deki sorgulamalarını ve onların bu sözleşmelere uygun her türlü taleplerini yerine 
getirme mükellefiyetini, devlet olarak, Hükümet olarak yüklenmiş durumdayız. 

Bu itibarla, gelen bu hâkimlere ifade vermemek diye bir hadise söz konusu değildir. Bu
nun yerine getirilmesi lazım geldiğine ve bizim mükellefiyetlerimiz arasında olduğuna inanıyoruz. 

Sava Nusret DemiraPın durumuna gelince : Savcı Nusret Demiral, Devlet Güvenlik Mah
kemesi Savcısıdır; Sayın Kemal Anadol'un söylediği gibi, Adalet Bakanlığının emrindeki bir 
kimse değildir. Anayasamıza göre, hâkimler ve savcılar olarak aynı teminata sahip ve hâkimler 
mevzuatına tabi, bağımsız yargının bir rüknü. Kendisi, tayini, terfii, cezalandırılması, her tür
lü işlemi Hâkimler Kanunu muvacehesinde, Yüksek Hâkimler ve Savcılar Kurulunda yapılan 
ve hâkimler statüsüne tabi bir kimse. Keza, hakkındaki soruşturma, Anayasaya metin olarak 
girmiştir; Adalet Bakanlığının görevlendireceği bir müfettiş marifetiyle Hâkimler kanununa 
göre yapılır. Yani, kendisi hakkında yapılacak soruşturma bile Anayasa teminatı altındadır. 

Bu itibarla, benim, Adalet Bakanı olarak, bir savcıyı tayin etmem görevinden almam, ce
zalandırmam, nakletmem, mevcut anayasal düzen içerisinde mümkün değildir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Görevden almak için kurula teklif getirirsiniz... 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Evet, siz müsaade 
ederseniz... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Genç. 

Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Geçen defa, Avrupa 
Konseyinden bu yetkililer geldiğinde, Nusret Demiral, "kendilerine ifade vermeyeceğini, avu
katlarla, sanıklarla yüzleşmeyeceğini, ama, kendi makamında bu yetkililerle görüşebileceğni, 
o çapta bir görüşme yapacağını" ifade etmiştir. Yetkililere durum iletilmiş, müspet veya menfi 
bir cevap vermeden, gitmişlerdir. Bu defa, geldiklerinde bu hassasiyeti bildiğimiz için, Ankara 
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Adliyesinde ifade verilmesi hususunu temin ettik adliye binasında bir yer hazırladık, bunu Dışiş 
leri Bakanlığına bildirdik ve Bakanlık üst düzey yöneticileriyle ve yazılarla, kendisini, devletin 
böyle bir mükellefiyeti olduğu hususunda ikaz ettik. Ama, Savcı Nusret Demiral, "halen gö
rülmekte olan bir dava sebebiyle kesin olarak ifade vermeyeceğini, davanın emniyeti açısından 
böyle bir ifade vermesinin davanın sonucuna etki edebileceğini, yargı bağımsızlığını zedeleye
ceğini ve hiçbir surette hiçbir sanıkla yüzleşmeyeceğini ve Anayasanın kendisine bu hakkı 
verdiğini" iddia etmiş, yazılı olarak da Bakanlığımıza bunu bildirmiştir. 

Böyle bir meselede, Adalet Bakanı olarak, ne hodbehot beyanda bulunmamı, ne de hot-
behot herhangi bir işlem yapmamı düşünemezdiniz. 

Şifahî olarak, Bakanlık üst düzey yöneticileriyle, meslekteki yaşlı yöneticilerle kendisini 
ikaz ettik; devletimizin böyle bir meselede taahhüdünü yerine getirmemiş olacağını hatırlattık, 
ısrarlı olduk; Adalet Bakanlığından, Anayasanın emrettiği şekilde bir müfettişi bu işi incile-
mek üzere görevlendirdik. 

Bakanlığımız iki şeyi incelemektedir : Bir bu Nusret Demiral olayını, bir de bu kabil me
selelerde hukukumuzdaki boşluğu. Eğer, bu bir iç hukuk sistemi olsaydı, Sayın Kemal Ana-
dol'un dediği gibi, bu hukuk sistemine göre, mahkeme ihzar çıkarırdı. Şimdi, bunlar da iç hu
kuk sistemimizdeki aynı yetkileri haizler, "yabana hâkimler gelmişlerdir, ihzar çıkarabilirler miydi, 
zorla ifadeye çağırabilirler miydi? Hukukumuzda bu meseleler var. Bunlar için ne yapmak la
zım? Bu noktada, ileride karşımıza çıkacak problemleri halletmek için bir çalışma içerisinde
yiz; ancak, bize intikal eden bilgilere göre, dünyada böyle bir olay ilk defa Türkiye'de oluyor. 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Tarihe geçti, Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Bu sebeple de, hiç

bir ülkede, hiçbir görevli, "Avrupa Konseyi hâkimlerine ifade vermeyiz" diye diretmemiştir. 
Bu, dışişleri görevlilerinden şifahen aldığımız bilgidir. 

Bu sebeple de, bunların iç hukukta çalışmaları için ayrı bir düzen getirilmemiş; denmiş 
ki, "Alakalı devlet her türlü kolaylığı sağlar." 

Şu anda, elimizde, hukuken, bir cumhuriyet savcısını yabancı bir mahkeme huzuruna zorla 
ifade vermeye götürecek hukukî bir düzenleme olduğunu zannetmiyoruz. Onun için de, Sayın 
Kemal Anadol'un söylediği gibi, cumhuriyet savcısını yerinden almak, cezalandırmak, sürmek 
gibi bir yetkimiz de olmadığı için, hukuk içerisinde, gerekeni yapmaktayız; devletimizin ileride 
böyle bir müşkülatla karşı karşıya kalmaması için, alınacak hukukî tebbirleri de tespit etmekteyiz. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Niğde Milletvekili Mahmul Ozlürk'ün, Aksaray'ın eğitim sorunlarına ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol'un cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci konuşmayı, Aksaray'ın eğitim sorunları konusunda, Niğde 
Milletvekili Sayın Mahmut öztürk'e veriyorum. 

Buyurun Sayın öztürk. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 68 inci ti 

Aksaray'ın eğitim meseleleri hakkında görüşlerimi belirtmek için söz almış bulunuyorum. Yü
ce Heyeti saygı ile selamlarım. 
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Sayın Başkan, Millî Eğitim Bakanı Sayın Avni Akyol, 3-4 Ocak 1990 tarihlerinde bazı okul
ları öğretime açmak ve eğitim meselelerini yerinde görmek ve incelemek için Aksaray'ı teşrif 
etmişler ve bu arada, Güzelyurt, Ortaköy, Ağaçören ve Sarıyer İlçelerine de giderek, gerekli 
incelemeleri yerinde yapma fırsatını bulmuşlardır. Bunun için Sayın Bakana teşekkür etmek 
istiyorum; fakat, bu gezisinde Bakana intikal ettirilmeyen, Aksaray'ın eğitim meselelerini dile 
getirmeden önce, bir üzüntümü de belirtmek istiyorum. Tek parti özlemi ile yanıp tutuşan 
ANAP'ın, böyle bir ziyarette muhalefet milletvekili olan bana resmî bir davet yapmamasını 
üzüntüyle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Bu durumu ne Sayın Bakana, ne Aksaray'daki 
Millî Eğitim teşkilatına yakıştıramadım. Tabiî ki, buradaki mantığın izahı da çok güçtür. 

Sayın Başkan, Sayın Bakan Aksaray'a geldiği gün, Aksaray'daki bütün ilk ve ortaöğre
timdeki okullar bir gün süreyle, okullarda bir nöbetçi öğretmen bırakılarak tatil edilmiş, kışta 
kıyamette, bütün öğretmenler, Aksaray'a Bakanı karşılamaya gelmeleri için zorlanmışlardır, 
çocuklar ise okulda bekletilmiştir. 

Bunu doğru bulmuyoruz. Halkın desteğini kaybeden ANAP, kendilerini, Konya'da oldu
ğu gibi, Aksaray'da da, kamu personeline-zorla karşılatma yolunu seçmiştir. Zira, Sayın Baka
nın konvoyunda sadece 3 tane, sivil halktan araba vardı, diğerleri ise kamunun arabalarıydı. 

Sayın Başkan, Sayın Bakana Aksaray'da iletilmediğini tahmin ettiğimiz ihtiyaçları ve ek
siklikleri belirtmeden önce çok önemli bir konuya değinmeden geçemeyeceğim. Bu konu da, 
Aksaray Millî Eğitim teşkilatının yapısı ve icraatlarıyla ilgili faaliyetleridir, önce, Millî Eğitim 
Müdürünün atanış şekli çok ilgi çekicidir. Millî Eğitim Bakanlığında bir üst düzey görevlisinin 
yakın arkadaşı ve hemşerisi olan sayın müdür, kendisini âdeta ANAP'a borçlu hissetmekte ve 
Aksaray'ın eğitim meselelerini de, ANAP Aksaray ti Teşkilatı emirleri doğrultusunda yerine 
getirmektedir. Yine Aksaray'daki Millî Eğitim şube müdürlerini, Millî Eğitim Bakanlığı tespit 
etmemiş; Aksaray'daki ANAP teşkilatları tespit etmiş, tasdikini de Sayın Bakanlığa yaptır
mışlardır. Yine bu görevliler, kendilerini, devletten çok Aksaray'daki ANAP teşkilatına borçlu 
hissetmektedirler. 

Sayın Başkan, Aksaray'ın acil eğitim meselelerini şöyle sıralamak istiyorum : 
1. Aksaray'ın merkez nüfusu şu anda 100 bin civarındadır. Hâlâ 1958 yılında açılan ve 

Aksaray Ortaokul binasında öğretim yapan bir liseye sahiptir. Bu lisede 1960 yılında da 80 
kişilik sınıflar vardı, bugün de 80 kişilik sınıflar vardır. ANAP Milletvekili Aksaraylı arkada
şım da bu liseden mezundur, ben de bu liseden mezunum. Bugün, Aksaray'ın en az 3 tane 
lise binasına ihtiyacı vardır. Yine bu lisede, sadece 1 ingilizce öğretmeni vardır. 

2. Aksaray'ın genelinde 70 bine yakın ilkokul öğrencisine karşın, sadece 1 200 öğretmen 
vardır. Bu durumda, yaklaşık 60 öğrenciye 1 öğretmen düşmektedir. Yine, 20 bin civarında 
ortaöğretim öğrencisi, 500'e yakın ortaöğretim öğretmeni vardır; yani, 40-45 öğrenciye 1 öğ
retmen düşmektedir. 

3. Her zaman övündüğünüz yabancı dil tedrisattı Anadolu Ticaret Lisesinde, sadece 1 
ingilizce öğretmeni vardır. 

4. 5 adet ortaokulun inşaatı, ödenek yokluğundan yarım kalmıştır. Sayın Bakanın dik
katini çekiyorum; 5 adet ortaokulun inşaatı, ödenek yokluğundan yarım kalmıştır. Bir ortao
kul binasına Sayın Bakandan eylül ayında 20 milyon lira para istedim ve o para bugün hâlâ 
gelmemiştir Aksaray'a. Herhalde, bu konular Sayın Bakana iletilmemiştir. 
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Bunları sayıyorum... 

BAŞKAN — Sayın öztürk, süreniz dolmuş bulunmaktadır. Yüce Meclise saygılarınızı sun
mak üzere, cihazı açıyorum. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — iki dakikanızı arz ediyorum... 

BAŞKAN — Hayır efendim! özür dilerim, iki dakika mümkün değil. Sizin iki dakikanız, 
bütün bir dönem boyunca, bütün sayın üyelere, bilemediğimiz dakikalara yol açar. O halde, 
cihazı niye çalıştırdık?.. Lütfen buyurun... 

AHMET ERSİN (tzmir) — Cihaza ne gerek vardı yani? Orada milletvekilinin sözünü mü 
keseceksiniz? Laf... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Kapatın Sayın Başkan, tamam, ihtiyacım yok efendim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim Sayın öztürk. 
Sayın öztürk saygılarını sundu efendim. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, benim yerime siz sunamazsınız. Buna 
hakkınız yok. Ben buraya konuşmaya geldim; millet beni, konuşsun diye gönderdi. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, ben sizin yerinizde olsam utanırım. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla)*— Siz utanın. 

BAŞKAN — Şu hareketinizden, ben utanırım... (DYP sıralarından gürültüler) 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Siz utanın, ben niye utanacağım! 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sen utan, sen!.. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Neden utansın milletvekili?.. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzük sarih ve Sayın öztürk'ün beceremediği, görüş

lerini 5 dakikaya sığdırma ÖlçülüğUnü gösterebilen diğer sayın üyeler örnek olmalıdır. Onlara 
teşekkür ediyorum, Sayın öztürk ve benzerlerine teessüf ediyorum. (DYP ve SHP sıralarından 
gürültüler) 

AHMET ERSİN (tzmir) — Sana teessüf ediyoruz. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Yaptıklarınız 5 dakikaya değil, 5 yıla sığmaz. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Hükümet, gündem dışı konuşmaya cevap vermek is

temektedir. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Vermesin, istemiyoruz. 
BAŞKAN — Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Hükümet adına Millî Eğitim 

Bakanı Sayın Avni Akyol; buyurun efendim. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Bu adalet mi şimdi? 20 dakika konuşacak oradan... 

BAŞKAN — O zaman, zatı âliniz grubunuza müracaat edersiniz, gruplararası mutabakat 
sağlanır, İçtüzük, bu gerçeklere, bu gereklere uygun şekilde yeniden düzenlenir, Genel Kurul 
kabul eder, bağırma ihtiyacınız kalmaz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Dileklerimizi iletiyoruz size... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
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MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; sözlerimin başında Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum ve ne kadar konuşacağım bilinme
den, 20 dakika konuşacağımı tahmin ettiği için değerli milletvekili arkadaşıma hayretlerimi 
ifade ediyorum; çünkü, çok kısa konuşmak istiyorum. 

Sözlerimin başında, çok sevdiğim ve çok uzun yıllardır tanıdığım Sayın öztürk'e, kürsü
de, bazı gerçekleri olduğundan farklı göstermesinden dolayı üzüntülerimi öncelikle belirtmek 
istiyorum. Politikada iyi şeylerin örneğini vermeliyiz, kötü çağrışımlar yaptıracak şeyler söyle-
memeliyiz. 

Sayın öztürk dün yanıma geldi; tesadüfen birkaç milletvekilinin yanında, kendisini davet 
eden Genel Müdürün de yanında teyit edildi bu olay; ondan sonra niye buraya getirdiler, anla
yamadım. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Resmî davet ediyorum Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Ben size ayrıcalık yapamam. 

Hayır!.. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Her zaman böyle yapıyorsunuz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Ben sizi dinledim. 
Her zaman böyle yapıyormuşuz!.. 

1980 öncesi yapmadım, 1980 sonrası mı yapacağım? Sizden mi örnek alacağım? Bütün 
milletvekillerine yaptığım şeyin aynısını yapıyorum. Size ayrıcalık mı yapacağım?.. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Yapıyorsunuz Sayın Bakan!.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Hayır! 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Yapıyorsunuz... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Hayır!.. 
Dinlemesini, konuşmasını öğrenin. Politika böyle olur. Doğru politika, dürüst politika, 

olması gereken politika... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Siz de bakanlığı öğrenin; taraflı davranmayın. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Taraflı davranmadan hayatım 
boyunca. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın bu kaçıncı bakanlığıdır; ama, zâtı âlinizin ilk milletvekilliği
dir. önce, milletvekilliğini öğrenin, sonra Millî Eğitim Bakanına, bakanlık öğretmeye kalkın. 
(DYP sıralarından gürültüler) 

VEFA TANIR (Konya) — Bir milletvekiline böyle söyleyemezsiniz. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sizden mi öğreneceğim?.. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Terbiyesiz! 

BAŞKAN — Ayrıca, bir şey söyleyeyim : Gürültü yapmak muhalefet etmek değildir. Mu
halefet yapmanızı bekliyoruz; ama, gürültü etmeyin. 

Buyurun Sayın Bakan. 
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v MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, müsaade 
ederseniz, olanları sakin sakin arz edeyim. Ben bütün milletvekillerine yaptığım uygulamayı 
-kendi partim dahil, SHP dahil- aynen orada da yaptım. İlgili genel müdüre, her arkadaşa tele
fon ettiriyorum, "Arabaya ihtiyacınız var mı yok mu, yoksa gelin Bakanlıkta buluşalım" diyo
rum veya belli bir nokta veriyorum; artı valiler de davet ediyor. İlgili genel müdürüm, dün, 
kuliste, beş altı kişinin yanında, Sayın öztürk'ün bulunduğu sırada bana böyle sitem edince, 
"Ağabey, yakıştıramadım" falan deyince, "Haber vermediniz mi?" dedim. "Verdim" dedi. 
"Hatta, 'vali beni resmen davet etsin' dedi" dedi ve bu konuşma sırasında milletvekilleri de 
vardı, kendileri de vardı. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Ben de vardım. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Siz de vardınız. 

Orada bunu ifade ettim. "Davet validen gelmeliydi" dedi, valiye açtım telefonu, vali ba
na, "Davet ettiğini, bulamadığını, haber ulaştırdığını" ifade etti. Ben, iki görevi de yaptım. 

1980 öncesi AP'ye, sonra CHP'ye sonra da MSP'ye giderdim. Şahittir, basını açıp oku
yun. 1980 sonrası Aksaray'da yaptığım gibi, hangi parti olursa olsun, -sanıyorum, Ortaköy'de 
DYP'li, Aksaray'da SHP'U belediye başkanlarının her ikisini de ziyaret ettim- ayırmıyorum. 

Efendim, ikinci mesele şudur : Gerçekten, ben de kendime yakıştıramadığım şeyleri yap
mak istemiyorum, bana yakıştırmayışlarına da teşekkür ediyorum. Hep birlikte aynı şeyi dü
şünmeyi tavsiye ediyorum. Kendimize saygıyı yitirmemek, sanıyorum en önde gelen meziyet. 

"Okulları bir gün kapatma" meselesi... Kapatıyorum, kapatmaya da devam edeceğim; 
kapatmak buysa eğer... 

Lütfen!.. Eğitim alanının içinden gelmiş bir arkadaşınızım; neyin nasıl ne nerede yapıl
ması gerektiğini bildiğim halde, tartışır, konuşur, istişare ederim. Yılların eğitimcileri, buna "Fır
sat eğitimi" derler. Okullarda az öğretmen bırakılır, bir kısmı göreve getirilir ve onlara yeni 
bir moral, yeni bir ruh, yeni bir heyecan verilir ve böylece, yeni bir hamle gücüyle göreve git
meleri sağlanır. Herkese de tavsiye ederim; her meslek için, her dal için, her bakanlık için... 

47 500 öğretmenle toplantı yaptım; mevcut öğretmenlerin dokuzda biri. "Millî eğitim 
seferberliği" adı altında yaptım bu toplantıları. Her partiden, bana katılan arkadaşım var. Ço
rum'a gittiğimde Sayın Cemal Şahin yok muydu?.. Burada göremiyorum. Yani, her yerde, her 
arkadaşım bulunuyor ve onlara parti politikası yapmıyorum ki, onlara, günlük politikaya gi
rin, demiyorum ki... Onlara, "Bunu yapmayın, millî politika olarak bakın, uzlaşmayı sağla
yın, göreviniz budur; sadece okuma yazma öğretmek değildir" diyorum. Türkiye Cumhuriye
tinin gerekleri doğrultusunda, hiç kimseyi ayırmadan, gezdiğim Aksaray'ın her yerinde, artı 
17 ilde aynı şeyleri söyledim. Beni, öğretmenler anlıyor, katılan vatandaşlar anlıyor... Cebinde 
Millî Gazete olan vatandaş geldi bana Ortaköy'de veya Gökkaya'da, şu sorunlarım var dedi. 
Ayırmıyorum, ayırmamaya çalışıyorum. Millî eğitimde, günlük ve çirkin politika yapmak iste
miyorum. Lütfen anlayınız. Basit olaylarla uğraşıp da, onlardan genelleme yapmayınız. 

Eğitim, olaylarla uğraşmaz; eğitim, olması gerekenle uğraşır. Nasıl bir insan ve nasıl bir 
toplum?.. Günlük olaylardan yola çıkarak, olanlara bakarak, onları ipucu olarak yakalayıp, 
eğitim üzerinde, kültür üzerinde, dış politika üzerinde, çok incelemeden, araştırmadan, lütfen, 
birbirimizi üzmeyelim, yapıcı olmaya çalışalım. O anlayıştayım. Eksiğim var; olabilir, özür di
lerim; doğrusunu bulursam da, ona katkıda bulunurum. 
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öğretmenler toplantısı bunun gereğidir, yapmaya devam edeceğim. 
S adet ortaokul binası yeri tespit ettim. Aksaray, Niğde ile olan coğrafî konumu itibariyle 

diğer illerimiz gibi, ayrılan iller gibi sıkıntıları, birikimi çok olan, 56 yıllık özlemi olan bir il. 
O ilde, Sayın öztürk'ün de sevineceğini umduğum ve duydukça, öğrendikçe de mutluluk du
yacağını sandığım; ki, oranın milletvekili olarak mutluluk duyması gereken bazı hizmetlere "evet" 
dedim, yılların birikimi dolayısıyla; elimdeki imkânlar için "evet" dedim, sormadım; Sayın 
Öztürk'ün de dediğini yaptım, kendi partimin de dediğini yaptım. Eğitim, öğretim açışından 
ayırmadım. O biliyor, kendisi biliyor... Günlük politika bir şey kazandırmaz, burada konuştu
rur, bırakır; ama, lütfen, niyeti, amacı belli olan kişi için, geçmişimizi bilen bir kardeşimizin, 
gelip, burada, kulisteki özel sohbetimize yaraşır biçimde konuşmasını beklerdim, dışarıdaki 
ağabeylik rolü burada da devam etmelidir. Ona üzüntümü belirtiyorum ve bunun da, kalıcı 
ve uzun süreli yol olmadığını genç arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. 

"20 milyon lira istedim, vermedi..." Benim Aksaray'a verdiğim paranın toplamı 10 milya
rı aşıyor; 20 milyon ne ki?.. "Kendilerine ulaşmamış" dediler. Gerçekten böyle bir şey varsa, 
yarın göndereyim. Bakacağım; kimdir, neden engellemişler? Eğitim konusundaki hassasiyeti
mizi, bunu bir millî politika olarak yürütme dileğimizi, görüşümüzü, inancımızı kamuoyunun 
bildiğini sanıyorum. 

öğretmenler karşılamaya gelmedi beni; öğretmenler karşılamaya gelmedi, sadece sınırladı... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Vatandaş dedim Sayın Bakan, öğretmen demedim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — "Vatandaş" dediniz. Vatandaş 

beklemedim; ben sadece okullara gittim, açılışlarını yaptım, biliyorsunuz, ben sadece okullara 
gittim ve açılışlarını yaptım. Gökkaya ve Sarıkaraman'da bulunan hanımların... Geceyarısı, 
karda, tipide, soğukta yolumuzu kaybettik... Aksaray'da... Onun için belki teşekkür eder diye 
bekledim. 

ZEKERİ YA BAHÇECİ (Antalya) — Elleri boş dönenler var mıydı Sayın Bakan? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — Yoktu; Aksaray'da yoktu... 
İlçe şube müdürleri meselesinden bahsedildi; hiçbir şey yapmadım, il olduğu zaman, mev

cutları değiştirmemek için, bir üst kademeye atlattık. Hata varsa düzeltiriz, soruşturma yapa
rız; ama, soruşturma yapmadan da kimseyi almayız. 

Lise de programa alınmıştır. 
Arz ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündeme geçiyoruz. 

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

1. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt ve 27 arkadaşının, çay ürünü ve üreticileriyle ilgili sorun
ları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit e,tmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/80) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde, bir Meclis araştırması önergesi vardır, 
okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bilindiği gibi, bir bölgemizin tek başına bütün yükünü taşımakta olan çay, güncelliğini 
korumaya devam etmektedir. 

Çayın personel istihdamına, şehirleşmeye, dengeli gelir dağılımına, bölgesel göçün azal
masına, diğer Karadeniz topraklarının rantabl kullanılmasına ve millî ekonomiye katkıda bu
lunduğu da bir gerçektir. Çay bir yandan üreticinin iş gücünü değerlendirirken, diğer yandan 
işleme sanayiinde çoğunlukla mevsimlik olmak üzere istihdama katkıda bulunmakta, ayrıca 
sanayi sektörü ile bağımsız olarak çeşitli entegre kolları oluşturmaktadır. 

Ülkemiz, dünya çay üretimi sıralamasında, beşinci sırada gelmekte ve dünya çay üretimi
nin yüzde 6 sim gerçekleştirmektedir. Kuru çay üretimi, bir KlT olan Çay-Kur ile özel sektör 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak, Çay-Kur yeşil çay yaprağı alımından, pazarlamasına 
ve üreticinin çay parasını ödemeye kadar birçok menfî uygulama içerisindedir, örneğin; 1988 
yılında 800 bin ton yeşil çay üretim kapasitesi olmasına rağmen, Çay-Kur ancak 520 bin ton 
yeşil çay almıştır. 1982 yılında 186 gün olan kampanya süresini 1988'de 158 güne düşürmek, 
dekar başına 10 kg kontenjan uygulamak ve satın aldığı çayın alımevlerindeki serme, tekrar 
vasıtalara yükleme va bastırma işlerini bilabedel üreticiye yaptırmak suretiyle, üreticiye büyük 
zorluklar çıkarmakta ve yaş çayın 1/4'ünü tarlada bırakmayı temin etmektedir. Üretici, bir miktar 
(1989'da 150 000 ton) yaş çayı da, bir yıllık, iki yıllık senetlerle özel sektöre satmaktadır. 

Çay-Kur, Beşinci Beş Yıllık Planda yeni yatırım yapmayarak, artan yaş çay üretimini gide
rek özel sektöre devretmek durumundadır. Aslında, rekabet ortamı yaratmak için teşvik ettik
leri özel sektör, bu amacı asla temin etmemiştir. Rekabet ortamı doğmamıştır. Üretici, kim olursa 
olsun, hangi şartla olursa olsun, Çay-Kur'un almadığı çayını tamamen zayi etmemek için, bel
ki bir gün bir yaran olur düşüncesi ile özel sektöre vermektedir. 1990 yılında da Çay-Kur 520 
bin ton, özel sektör 150 bin ton civarında yaş çay mubayaa planlamıştır. 843 bin ton olarak 
düşünülen üretimden artakalan tahmini 173 bin ton yaş çay tarlada kalacak, değerlendirilme
miş' olacaktır. 

Bir başka konu, yaş çay taban fiyatları son yedi yıtda, ortalama yüzde 39,4 artmış, bu 
ise diğer fiyat artışları yanında çok az olmuştur. Çay-Kur'un yaş çay üreticisine olan borcunun 
çoğu halen ödenmemiştir. Üreticiye ödenecek olan 295 milyar 959 milyon lira paranın henüz 
162 milyar 747 milyonu, yani yüzde 55'i ödenmemiştir. 

1989'un aynı ayında kalan borç yüzde 45 civarında idi. Görüldüğü gibi ödemeler giderek 
kötüleşmektedir. 

Dış ticaret dengesine olumlu etkisi olması gereken bu mahsul yeterince değerlendirileme
miş, ihraç imkânları bulunamamış veya araştırılamamış, 1989'da 28 bin ton civarında bir ihraç 
yapılabilmiştir. 1990 yılı kuru çay kapasitemiz 175 bin ton civarındadır. Bundan 120 bin ton 
olan iç tüketim çıkarılır ise, asgari 55 bin ton kuru çay imal ve ihraç etme şansımız mevcuttur. 
Bu imkân maalesef kullanılamayacaktır. Bu darboğazı aşacak tedbirler alınmalıdır. 

Bir başka konu, 1986 ürünü, halen bir kısmı imha edilememiş, henüz depolarda olan rad
yasyonlu çay meselesindeki sorumsuz olayların devam etmekte olması olayıdır. Bu olay dünkü 
gazetelerde yine yerini almıştı. Bu radyasyonlu çaylar nerede, hangi şartlarda imha edildi veya 
ediliyor; daha ne kadar imha edilmemiş radyasyonlu çay vardır? Bir kısmının çay fabrikası 
sahalarına iptidaî şekilde dozerle kazılıp gömüldüğü söylentilerinin aslı nedir? 
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Çayla ilgili bütün bu hususları araştırmak, gerekli tedbirleri almak üzere Anayasanın 98 
ve Millet Meclisi içtüzüğünün 102 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını 
arz ve teklif ederiz. 10.1.1990 

Alâettin Kurt 
Kocaeli 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Cavit Çağlar 
Bursa 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Ahmet Küçükel 
Elazığ 

Turgut Yaşar Gülez 
Bolu 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

Ömer Şeker 
Konya 

Nafiz Kurt 
Samsun 

Cemal Alişan 
Samsun 

Vefa Tanır 
Konya 

Mehmet Tahir Şaşmaz 

Fuat Kılcı 
tzmir 

İrfan Demiralp 
Samsun 

Mahmut öztürk 
Niğde 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

Sümer Oral 
Manisa 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

Ali Rıza Septioğlu 
Elazığ 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 

Adil Aydın 
Antalya 

Doğan Baran 
Niğde 

M. Halit Dağlı 
Adana 

H. Cavit Erdemir 
Kütahya 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Ahmet Neidim 
Sakarya Elazığ 

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

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — izmir Milletvekili VeliAksoy'un (6/619) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin öner

gesi (4/121) 
BAŞKAN — Bazı sözlü soruların geri verilmesine dair önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 425 inci sırasında yer alan (6/619) esas numaralı 

sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
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Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Veli Aksoy 

İzmir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, (6/623) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi (4/122) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 436 ncı sırasında yer alan (6/623) esas numaralı sözlü 
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
trfan Demiralp 

Samsun 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — istanbul Milletvekili Mustafa Songül'ün, (6/617) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/123) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular kısmının 488 inci sırasında yer alan (6/617) esas numaralı sözlü 
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Mustafa Sarıgül 

istanbul 
BAŞKAN — Soru önergeleri geri verilmiştir. 
4. — Horzum olayı ve Türkiye Emlâk Bankası eski Genel Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklilik 

derecesini tespit etmek amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığı tezkeresi (3/1087) 
BAŞKAN — 10/56 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Geçici Başkanlığının, Ko

misyonun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimine dair bir tezkeresi vardır; okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Horzum Olayı ve Türkiye Emlâk Bankası eski Genel Müdürü ile ilgili iddiaların gerçekli

lik derecesini tespit etmek amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu (10/56), 10 Ocak 1990 Çar
şamba günü dokuz üyenin katılmasıyla toplanmış ve aşağıda belirtildiği şekilde görev bölümü 
yapılmıştır. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Ledin Barlas 
Araştırma Komisyonu 

Geçici Başkanı 
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Başkan Ledin Barlas (Adana) 
Başkanvekili Şakır Şeker (Sivas) 
Sözcü Faik Tarımcıoğlu (Bitlis) 
Kâtip Temel Gündoğdu (tstanbul) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 

öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA grevinin nedenleri üe ekono
mik ve sosyal boyutlarım ve olayın sorumlularım tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açtlmasına 
ilişkin önergesi (10/61) 

BAŞKAN — Birinci sıradaki, Kocaeli Milletvekili Ömer ve Türkçakal ve 30 arkadaşının, 
SEKA grevinin nedenleri ile ekonomik ve sosyal boyutlarını ve olayın sorumlularını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmesini yapacağız. 

Hükümet?.. Yok. 

Hükümet bulunmadığına göre, içtüzüğün 63 üncü maddesi uyarınca, bir defaya mahsus 
olmak üzere, önergenin görüşülmesi ertelenmiştir. 

2. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Ktrlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 
operasyonlarda kullanılmak üzere kiralanan ve satın alınan helikopterler için hangi kurumca ne miktar 
ödeme yapıldığını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydo
ğu Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda kullanılmak üzere kiralanan ve satın alınan helikop
terler için hangi kurumca ne miktar ödeme yapıldığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
incir tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyafinca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesinin ön görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İçişleri Bakanlığınca, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda kullanılmak üzere, 
pilotlarıyla birlikte ABD'den bir adet UH-60 A, Fransa'dan bir adet SA-330 L, Almanya'dan 
3 adet BK-117 helikopteri kiralanmış ve yaklaşık üç ay süreyle kullanılmıştır. 

Bu kiralama nedeniyle ABD helikopteri için (90 saatine) 700 bin dolar, Fransız helikopte
ri için aylık 680 bin frank, Alman helikopterlerinin herbiri için aylık 73 bin DM Savunma ve 
Geliştirme idaresi Başkanlığı (SAGEM) tarafından yapılmıştır. 

Daha sonra, 4 adet Fransız PUMA SA-330 L helikopteri satın alınmıştır. Bu helikopterle
rin Türkiye temsilcisi, Profilo Holding'tir. 
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A — Konu hakkındaki yazılı soru önergemize İçişleri Bakanlığı 13.10.1988 tarihli cevabında; 
a) Kiralama îçin SAGEB'e ödenecek 2,5 milyar TL.'sının Emniyet Genel Müdürlüğü büt

çesine konduğunu, 
b) Alınan 4 adet helikopter için 80 milyon Fransız Frankının firmanın Türkiye mümes

siline ödendiğini, alımın iki yıl ödemesiz 5 yıl vade ile kredili olarak yapıldığım, Emniyet Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinde gerekli kaynağın ayrılacağını belirtmiştir. 

B — 1989 bütçesinin görüşülmesi sırasında İçişleri Bakanı; 
a) Kiralama konusunda yazılı cevabı aynen yinelemiş, 
b) Alınan helikopterler için ise bedelin SAGEB tarafından ödendiğini, Emniyet Genel 

Müdürlüğü bütçesinden ayrılacak parayla borcun SAGEB'e ödeneceğini beyan etmiştir. 
C — Aynı konudaki soru önergemizi yanıtlayan Millî Savunma Bakanı İS.2.1989 tarihli 

cevabında; 
a) Kiralanan helikopterlere SAGEB'çe 3,351 milyar TL. ödendiğini ve Emniyet Genel 

Müdürlüğünün 1988 bütçesine bu amaçla konan ödeneğin fona aktarılmak suretiyle tahsil edil
diğini belirtmektedir. 

b) Alınan helikopterlerde, satıcı firmanın dış kredi sağladığını, kredinin ana para ve fai
zinin taksitler halinde Emniyet Genel Müdürlüğünce SAGEB'e, SAGEB'çe de krediyi veren 
bankaya yatırılacağını, şu ana kadar 800 milyon TL. ödendiğini SAGEB'çe kredi verilmediği
ni, SAGEB'ten ödeme yapılmadığını" belirtmektedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün 1988 bütçesinde SAGEB'e herhangi bir ödeme yapılması
nı öngören bir ödenek ve fasıl yoktur, hatta 1989 bütçe tsarısında da bulunmamaktadır. Konu-
nun Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında, akıllarına geldiğinden, SAGEB'çe 
kiralanan ve satınalınan helikopterlerin kira ve alım bedelleri karşlığı fona ödeme yapılması 
için 1 milyon lira fasıl açılması amacıyla eklenmiştir. 

Bu açıklamalardaki çelişkiler açıktır. 
1. Kiralama için, Millî Savunma Bakanı 3,351 milyar TL. ödediğini ve geri alındığım be

lirtmekte, İçişleri Bakanı ise 2,5 milyardan bahsetmektedir. 
1988 bütçesinde böyle bir ödenek ve fasıl bulunmadığı, bu nedenle ödemenin olanaksızlı

ğı 1989 bütçe görüşmeleriyle ortadadır. 
2. İçişleri Bakanı, alınan helikopterlerin bedelinin önce komisyoncu firma tarafından öden

diğini, sonra SAGEB'çe ödendiğini belirtirken Millî Savunma Bakanı SAGEB'çe tek kuruş öden
mediğini sadece aracılık yaptıklarını ileri sürmektedir. 

3. Alım, 2 yıl ödemesiz 5 yıl taksitle olduğuna göre, SAGEB'e bunun için niçin 800 mil
yon ödemiştir? 

4. SAGEB'in 3238 sayılı Yasa ile bu tür işlemler yapması mümkün değildir. Her ne ka
dar yasaın 10 uncu maddesinin (j) bendinde "Fondan kredi vermek..."ten bahsediliyorsa da, 
hiç kuşkusuz, bu sözcüklerle SAGEB'in isteyen her kuruma ya da hükümetin öngördüğü her 
talebe kredi vermesi anlaşılamaz. Burada amaç, SAGEB'in kuruluş ve nihaî gayesiyle ilgili ola
rak Silahlı Kuvvetlerimizin gereksinimi olan savunma ve savaş sanayi ile ilgili projelere kredi 
verilmesidir. 

Bu amaç gözden uzak tutulursa, SAGEB'in amacı dışında bir kredi kurumu gibi kullanıl
ması söz konusudur. 
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5. SAGEB'in Silahlı Kuvvetlerimiz yanında, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının ge
reksinimini de karşılayacak biçimde helikopter üretmesi standardizasyon, maliyet ve lojistik 
desteğin kolay ve ucuz karşılanması bakımından doğrudur. 

Ancak, burada söz konusu olan, üretim değildir. SAGEB'Ie ilgisi olmayan bir başka ku
ruluşun, helikopter kiralama ve satın alınmasıdır. Bu nedenle, standardizasyon-maliyet-lojistik 
destek kolaylığından bahsedilemez. Nitekim, kiralamanın üç ülkeden ve değişik helikopterler
den yapılması da görüşümüzü doğrulamaktadır. 

6. Türkiye'nin, operasyonlarda kiralık asker kullanmasını, kendi güvenlik güçlerine gü
ven ve hükümranlık hakları açısından kabullenilmek mümkün müdür? 

Aynı konuda, iki bakan tarafından birbirinden farklı ve çelişkili açıklamaların varlığı or
tadadır. Hangisi doğru söylemektedir? SAGEB'in her kurum ve kuruluş için, kredi kaynağı 
olarak kullanılması doğru mudur? Ortada açık bir yasa ihlali yok mudur? 

Bütün bunları ortaya çıkarmak amacıyla Anayasanın 98, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri gereğince Meclis araştırması açılmasını diliyoruz. 

t. Önder Kırlı (Balıkesir) 
ve arkadaşları 

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

Hükümet adına, Millî, Savunma Bakanı Sayın tsmail Safa Giray; buyurun efendim. (ANAP 
„ sıralarından alkışlar) 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Balıkesir Milletvekili Sayın önder Kırlı ve arkadaşlarının araştırma önergesi se
bebiyle açıklama yapmak üzere huzurlarınızdayım. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Konuyu öncelikle genel olarak açıklamakta fayda var; bilahare önergede madde madde 
sıralanan hususlara cevaplar vereceğim. 

İçişleri Bakanlığının 1.7.1987 tarih ve 31802 sayılı yazısı ile, Emniyet Genel Müdürlüğü
nün ihtiyaç duyduğu helikopterlerin alımının aciliyet kazandığı, Savunma Sanayii Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlığına bildirilmiştir. Söz konusu helikopterlerin Savunma Sanayi 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı kanalıyla tedarikinin talep edilmesi üzerine, konu 
Savunma Sanayii İcra Komitesinin 29.8.1987 tarihli toplantısında görüşülmüş ve anılan komi
tenin, ihtiyaç duyulan helikopterlerin kullanılmış olarak alımı ve kiralama alternatifleri de göz 
önünde tutularak, doğrudan tedarik edilmesi istikametindeki direktifleri doğrultusunda, üre
tici firmalar nezdinde teşebbüslere başlanmıştır. 

Bu teşebbüsler neticesinde, satın alma yoluyla tedarikin uzun zaman alacağı ve ayrıca sa
tın alınacak helikopterlerin Türk pilotları tarafından kullanımının da en az iki aylık bir eğitimi 
gerektirdiği anlaşıldığından, -ihtiyacın da adiliği göz önünde tutularak- en acil tedarik yönte
mi olarak görülen kiralama yöntemi çerçevesinde, pilot ve bakım teknisyenleriyle birlikte ye
dek parça temin mükellefiyeti de kiralayana ait olmak üzere -Wet Lease isminde bir Federal 
Alman (MBB) firmasından üç adet BK-117 BoIkow tip helikopter, Fransız Aerospatiale firmasın-
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dan bir adet SA-330 L Puma tip helikopter, Amerikan Sykorsky firmasından bir adet UH-60 
A Blachavvk tipi helikopter kiralanmış ve bu esnada üretici firmalardan ayrıca satın almak için 
teklifler alınarak, değerlendirme çalışmalarına da başlanmıştır. 

Kiralama işleminin Uç ayrı firmadan yapılmasının nedeni, öncelikle satın alma işleminin 
gerçekleştirilebilmesi için geçecek zaman süreci içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğünün ihti
yacının, uygun şartlarla tek bir firmadan karşılanması imkânının bulunmayışıdır. 

Ayrıca, bahse konu helikopterler, Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Baş
kanlığı tarafından yürütülen Helikopter Üretim Projesine teklif veren firmalardan kiralanmış 
olup, kiralama vesilesiyle sözü edilen üretim projesine talip olan firmalarca üretilmiş bulunan 
helikopterlerin kiralama döneminde performans ve teknik özellikleri hakkında fikir edinilme
sine de imkân sağlanmış olmaktadır. 

Kiralama bedellerinin ödenmesi hususuna gelince: Savunma Sanayii tcra Komitesinin 88/2 
sayılı Kararıyla bahse konu helikopterlerin kira bedellerinin, Emniyet Genel Müdürlüğü büt
çesine konulacak ödeneklerin bilahara Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılması kay
dıyla Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından ödenmesi ka
rarlaştırılmıştır. Bunun sebebi de aciliyettir. . 

Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme tdaresi Başkanlığınca 19 Şubat 1988 tarihin
den itibaren, muhtelif tarihlerde ilgili kuruluşlara kiralama ücretleri, mark, dolar ve Fransız 
Frankının, ödeme tarihlerindeki döviz kurlarına göre Türk Lirası karşılığı ödenmiş ve bu öde
meler 26.12.1988 tarihinde, o tarihteki döviz kurları üzerinden ve ilgili döviz cinsinden hesap
lanarak Emniyet Genel Müdürlüğünden talep ve tahsil edilmiştir. 

Ayrıca, değerlendirme çalışmaları sonunda verilen satın alma teklifleri de Savunma Sana
yii tcra Komitesinin 6.1.1988 tarihinde yaptığı toplantıya arz edilmiş ve icra komitesi, Fransız 
Aerospatiale Firmasının dört adet 330 L Puma helitopterine ilişkin tekliflerinin kabulüne, söz 
konusu helikopterlerin en uygun zaman ve şartlarda tedariki için gereken işlemlerin yapılması
na ve tedarik işlemleri için yapılacak ödemelerin Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine konula
cak ödeneklerin Savunma Sanayi Fonuna aktarılması suretiyle geri ödenmesine karar vermiş
tir. Bu karar istikametinde adı geçen firmayla yapılan görüşmeler sonucu dört adet SA-330 
L Puma helikopterinin Banque tndosuez liderliğindeki bir bankalar konsorsiyumunun sağla
dığı yüzde 100 dış krediyle alımı gerçekleştirilmiş olup, satın alma bedeli 80 milyon Fransız 
Frankı olarak belirlenmiştir. 

Meclis araştırma önergesinde ileri sürülen iddialara gelince : 
1. Meclis araştırma önergesinin 1 inci maddesinde, "Kiralama için Millî Savunma Baka

nı 3 milyar 351 milyon lira ödendiğini ve geri alındığını belirtirken, tçişleri Bakanı 2,5 milyar
dan bahsetmektedir" denilmekte ve bu konuda Millî Savunma ve tçişleri Bakanlarının çelişki
ye düştükleri iddia edilmektedir. 

Bu iddianın -eğer verilen cevaplar incelenirse- haklı olmadığı görülmektedir. Zira, Sayın 
önder Kırlı'ya, 15 Şubat 1989 tarihli yazı ekinde, Millî Savunma Bakanınca verilen cevabın 
1 inci maddesinde 3 milyar 351 milyon liradan bahsedilmiş; ancak, "sözü edilen rakamın ce
vap tarihine kadar hem kiralama hem de satın alma için Savunma Sanayii Geliştirme ve Des
tekleme tdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ödemelerin toplamı olduğu" çok açık bir şekil
de ifade edilmiştir. 
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Ayrıca, sözü edilen cevap metninin 4 üncü maddesinde, cevap tarihine kadar satın almay
la ilgili olarak 800 milyon TL. ödeme yapıldığının belirtilmiş olması, söz konusu 3 milyar 351 
milyon liralık ödemenin sadece 2,5 milyarlık bölümünün kiralamaya, geri kalan 800 milyon 
liralık bölümünün ise satın almaya ilişkin bulunduğunu da göstermektedir. 

Satın almayla ilgili olarak, Savunma Sanayiî Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlı
ğınca yapıldığı bildirilen 800 milyon liralık ödeme, müteakip maddelerde de temas edileceği 
üzere, yönetim, ajans, taahhüt ücretleri ile kredi faizi ve taahhüt komisyonu karşılığı meblağlardır. 

Diğer yandan, Sayın Başbakanımıza yöneltilen bir soru önergesine, içişleri Bakanınca ve
rilen 13.10.1988 tarihli cevabın 6 ncı maddesinde, gene anlaşılır bir lisanla, "kiralama için Em
niyet Genel Müdürlüğü bütçesine 2,5 milyar liralık ödenek konulduğuna" değinilmiştir. Ne 
bu maddede, ne de diğer maddelerde herhangi bir ödemeden bahsedilmemiştir. Dolayısıyla, 
verilen cevaptan, esasen, kiralanan helikopterler için Emniyet Genel Müdürlüğünce Savunma 
Sanayii Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığına 2,5 milyar TL. ödeme yapıldığı yolun
da bir anlam çıkarmak da mümkün değildir. Kaldı ki, Savunma Sanayii Geliştirme ve Destek
leme idaresi Başkanlığının kiralama işlemi için firmalara ödeme yaptığı tarihteki kurlar ile, 
Emniyet Genel Müdürlüğünün Savunma Sanayii Geliştirme Destekleme idaresi Başkanlığına 
ödeme yaptığı tarihteki kurların değişik olması, 850 milyon liralık bir fark yaratmaktadır. Bu 
durumun, değerlendirmede dikkate alınması gereklidir. 

önergenin 1 inci maddesinde, ayrıca, içişleri Bakanlığının 1988 yılı bütçesinde helikopter 
kiralanması ve satın alınmasına imkân veren bir ödenek ve faslın yer almadığı belirtilmiş ve 
ödeme yapmanın imkânsız olduğu iddia edilmiştir. Bu konuda, 1987 ve 1988 yılları yatırım 
programları ile 1987 ve 1988 yılları bütçe kanunlarının birlikte mütalaa edilmesi zorunludur. 
Bu çerçevede bir inceleme yapıldığı takdirde, 1988 yılı itibariyle, sözü edilen kalemler için, büt
çede 4 milyar 920 milyon lira ödenek bulunduğu görülecek ve vaki iddianın doğru olmadığı 
anlaşılacaktır. 

Meclis araştırması önergesinin 2 nci maddesinde, "içişleri Bakanı, 'alınan helikopterlerin 
bedelinin, önce, komisyoncu firma tarafından karşılandığı, sonra da Savunma Sanayii Geliş
tirme Destekleme idaresi Bakanlığınca ödendiğini' belirtirken, Millî Savunma Bakanı, 'Savunma 
Sanayii Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığının tek kuruş ödemediğini, sadece aracılık 
yaptığını' ileri sürmektedir" denilmekte ve "cevaplar arasında çelişki bulunduğu" iddia edil
mektedir. içişleri Bakanının, Sayın Başbakan adına cevaplandırdığı önergeye, "satın alınan he-
likoterler için alım bedeli, firmanın Türkiye mümessilince ödenmiştir"şeklinde cevap verdiği 
doğrudur. Ancak, satın almayla ilgili işlemler, Millî Savunma Bakanınca verilen cevabın 4 ün
cü maddesinde açıklandığı üzere, satıcı firmanın Banque tndosuez liderliğindeki bir bankalar 
konsorsiyomundan sağladığı yüzde 100 dış krediyle gereçekleştirilmiştir. içişleri Bakanının, satın 
almayla ilgili ödemenin firmanın Türkiye mümessilince yapıldığına ilişkin cevabı, konuyla il
gili birimler arasında bilgi alışverişindeki aksaklıktan ve yanlış değerlendirmeden kaynaklan
mıştır. Esasen, bu hata daha sonra anlaşılmış ve içişleri Bakanlığı bütçesinin müzakeresi sıra
sında, Sayın Bakanca düzeltilmiştir. Yani, "paranın komisyoncu tarafından değil, Banque tn
dosuez liderliğindeki bankalar konsorsiyumunun verdiği krediden karşılandığı" ifade edilmiştir. 

Bu maddede öne sürülen iddianın Millî Savunma Bakanıyla ilgili yönüne gelince : Millî 
Savunma Bakanınca verilen cevabın 4 üncü maddesinde, aynen, "Emniyet Genel Müdürlüğü için 
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daha sonra alınan 4 adet Puma helikopteri, satıcı firmanın Banque tndosuez liderliğindeki bir 
bankalar konsorsiyumunda sağladığı yüzede 100 dış krediyle gerçekleştirilmiştir. Bu kredinin 
faiz ve anapara taksitleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından SAGEB idaresi Başkanlığına 
ödenecek ve Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı, bu ödemeleri, kre
diyi veren bankaya aktaracaktır. Bugüne kadar, satın almayla ilgili olarak, söz konusu banka
ya toplam 800 milyon Türk Lirası ödenmiş bulunmaktadır. Satın alma işlemi nedeniyle Savun
ma Sanayii Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı tarafından yapılacak ödemeler ger
çekleştirilmeden önce, ödeme tutarları, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından SAGEB İdare
sine ödenecektir. Bu nedenle, herhangi bir bağışlama veya kredi verme işlemi söz konusu değildir" 
şeklinde bir açıklama yapılmıştır. 

Konu bu açıklamanın ışığında yeniden değerlendirildiği takdirde, sayın önerge sahipleri
nin evvelce verilen cevaptan, çok farklı bir anlam çıkarmış bulundukları görülecektir. 

Meclis araştırması önergesinin 3 üncü maddesinde, alımın iki yıl ödemesiz, beş yıl taksitli 
olduğuna değinilmekte ve Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığının 
niçin 800 milyon lira ödediği sorulmaktadır. Satın almanın iki yıl ödemesiz ve beş yıl taksitle 
gerçekleştirildiği ve bu konuda cevap tarihine kadar SAGEB Başkanlığınca 800 milyon liralık 
bir Ödeme yapıldığı bir vakıadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, beş dakikanız kaldı; devam buyurun. 

MlLLÎ SAVUNMA BAKANI ISMAÎL SAFA GİRAY (Devamla) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

Ancak, "iki yılı ödemesiz, beş yıl taksitle geri ödeme" deyimi, bankacılıkta yaygın olarak 
kullanılan bir terim olup, sağlanan kredinin anapara geri ödemesiyle ilgilidir. Savunma Sana
yii Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığınca ödendiği bildirilen 800 milyon lira, yöne
tim, ajans, taahhüt ücretleriyle, kredinin faizi ve taahhüt komisyonu karşılığı ödenen meblağ
dır; anaparayla alakası yoktur. 

4 üncü maddede, Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme Fonuna, istediği her kurulu
şa kredi vermek hakkının bahsedilmediğine değinilmekte, Savunma Sanayii Geliştirme ve Des
tekleme idaresi Başkanlığının, amacı dışında, bir kredi kurumu gibi kullanıldığı iddia edil
mektedir. 

özetlersem, burada önergeye konu teşkil eden işlem, bir kredi işleminden ziyade, Emniyet 
Genel Müdürlüğünün helikopter ihtiyacının aciliyet kazandığı ve bunun SAGEB vasıtasıyla ya
pılmasının, hem -demindenberi arz ettiğim gibi- üretim sırasında ilave bir bilgi edinilmesini 
sağlayacağı, hem de acil olarak bunun bu suretle hallinin kamu yararına olacağı düşünülerek, 
zaten üretim için yapılacak olan ihalenin -yeterli bilgi edinilmek üzere kiralamanın da- burası 
tarafından yapılmasına karar verilmesinden ibarettir, icra komitesinin bu konudaki kararı, SA
GEB bakımından kifayetli bir yasal dayanak teşkil eder. 3238 sayılı Yasanın 6 net ve 10 uncu 
maddeleri de bu işleme müsait bulunmaktadır. 

5 inci maddede, Geliştirme Destekleme idaresinin, Silahlı Kuvvetlerin yanı sıra, çeşitli ka
mu kurum ve kuruluşlarının gereksinmesini de karşılayacak biçimde helikopter üretmesi, stan-
dardizasyon, maliyet, lojistik desteğin kolay ve ucuz karşılanması bakımından doğrudur; an
cak, burada söz konusu olan üretim değil, kiralamadır tarzında bir görüş var. Aslında, bunu 
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deminki maddede arz etmiş oldum; kiralama suretiyle, üretim için büyük bilgi elde edilmiştir. 

6 ncı maddede, pilotlarıyla beraber kiralanması, operasyonlarda kiralık asker kullanmak 
şeklinde düşünülmüş ve Türk güvenlik güçlerine güvenlislik olduğu, hükümranlık haklarına 
aykırılık teşkil ettiği" ileri sürülmüştür. 

Efendim, bu helikopterler genel maksat için kiralanmış helikopterlerdir; silahlı değildir
ler, sadece nakliyede kullanılmışlardır ve pilotlarıyla beraber kiralanması, bir taksi kiralamak
tan daha öte bir anlam taşımaz emniyet kuvvetleri bakımından. Onun için, böyle bir anlayışa 
yer yoktur. 

Sonuç olarak, konuyu ben ciddî olarak inceledim; gördüğüm şudur: Bahse konu kirala
ma ve satın alma işlemleri, tamamıyla hukuka uygun; konuyla ilgili iddialarda yer aldığı şekil
de, yolsuzluk, usulsüzlük yahut kanunların amacı dışına çıkma tarzında ifade edilebilecek her
hangi bir işlem ve bu bakımdan, araştırma yapılacak bir şey de görmedim. Zaten, tçişleri Ba
kanlığının bu kiralama ve satın almayla ilgili olarak yaptığı işlemlerin tamamı Sayıştay kontro
lünden geçmektedir. Tarihi itibariyla 1988'de yapılan işlemler, Sayıştay kontrolünden de geç
miştir. Savunma Sanayii Geliştirme Destekleme Fonunun hesaplarıyla tçişleri Bakanlığının he
sapları arasında en ufak bir fark yoktur. 

Arz eder, saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Samsun Milletvekili Sayın trfan Demiralp; buyurun efen

dim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Meclis araştırması önergesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini açıklaya
cağım. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ancak, konuya değinmeden önce, oturumu yöneten Sayın Başkanın, bir arkadaşımıza ve 
dolayısıyla tüm milletvekillerine şamil olacak şekilde "Milletvekilliğini öğrenin" şeklindeki sö
zünü, burada, yersiz ve Meclis Başkanvekiline yakışmayacak bir söz olarak değerlendirdiğimi 
belirtmek istiyrum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, cihazı durdurdum. Başkanlığa hitap ettiğiniz için, açıkla
ma gereğini duyuyorum. 

Evvela... 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Ben sözümü bitirmedim ki,.. Bitireyim de, ondan sonra 

hepsine birden cevap verin. 
BAŞKAN — Ben bitti zannettim efendim. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Hayır, bitmedi. 
BAŞKAN — Başkanlığın tutumuyla ilgili görüşmeniz devam ediyorsa, buyurun, devam 

edin. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Evet. 
Benim gibi, bazı milletvekilleri ilk defa seçilmiş olabilir, bazı milletvekili arkadaşlarımız 

da iki, üç, dört, beş defa seçilmiş, buraya gelmiş olabilirler; ama, burada, milleti temsil etme 
hakkı yönünden herkes eşittir, kimsenin bir avantajı yoktur. 
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Oturumu yöneten Sayın Başkanın tutumunu, milletin bir vekili olarak, burada, bu döne
min başından beri izliyorum; ama, endişeliyim. Bu Mecliste, bu Meclisin vakarına, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi olma niteliğine yakışmayacak büyük olayların meydana gelmesine sebe
biyet verilebilir; bunun endişesini taşıdığımı belirtiyorum; Yüce Meclisi ve oturumu yöneten 
Sayın Başkam da bu konuda uyarıyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Aynen uyuyoruz sana. 
BAŞKAN — Tamam mı Sayın Demiralp? 
Sayın milletvekilleri, Sayın Demiralp ve -varsa- onun gibi düşünen değerli arkadaşlarım 

müsterih olsunlar; bendenizin riyasette olduğum hiçbir birleşimde, oturumda, usul dışında hiçbir 
ölçü dikkate alınmaz ve uygulanmaz. 

Sayın Demiralp lütfeder açıklayabilir mi ki, bir sayın milletvekili, bir sayın bakana, otur
duğu yerden ve içtüzüğün, "Başkandan söz almadan kimse konuşamaz, sükûneti bozamaz, 
görüşmeleri engelleyemez" hükmü açıkken, "Bakanlık yapmasını öğren! Bakanlığı öğren!" 
diyebilir mi, demesi uygun mudur? O çokça kullandığı, "Yakışırlık-yakışmazlık" kavramına, 
bu tavır, bu eda, bu söz, bu sataşna, sığar mı? 

Bir başka şey : Değerli arkadaşlarım, itirazları, karşı yorumla açıkladığım zaman, "Ders 
mi veriyorsun?" deniyor. Türkçe açık : Ben, "zatı âliniz" demek suretiyle, bunu ferdîleştir-
dim, "tüm" ya da "bazı" kelimelerini kullanmadım; ama, sayın Demiralp çıktı, "Tüm millet
vekilleri, bazı milletvekilleri" kelimelerini benim adıma kullanmak suretiyle, bunu Meclisin 
tümüne teşmil etti, genelleştirdi. 

Ben, değerli arkadaşlarımın tümüne saygılıyım, tümünü, Büyük Türk Milletinin meşru 
temsilcileri olarak, saygıya değer, dikkate değer, itinaya değer kabul ederim; ama beyanlarını 
ve davranışlarını da, tçtüzük açısından uyarlığı oranında kabule değer kabul etmekten başka 
çarem, hakkım, yetkim yoktur. 

O bakımdan, benim davranışlarımı, her zaman, her sayın üye eleştirebilir; sabırla ve ya
rarlanmak için dikkatle dinlerim; ama bir tek istirhamım var : Benim davranışlarımı, bir fani 
olarak değil de, sübjektif olarak değil de, tçtüzük açısından, demokratik teamüller açısından, 
Meclis gelenekleri açısından eleştirmenizi de rica ederim. 

Kaldı ki, ben, sürenin S dakika olduğunu, cihazı çalıştırdığımı ve sayın milletvekillerinin, 
söz isterken ifade ettikleri konuya ve İçtüzüğün emrettiği süreye uymalarını rica ettiğimi, her 
defasında ifade etmiştim. 

Peki, şimdi, otomatik cihaz durduğu anda sayın üyeye söylediklerini başkanınıza yakıştır
mıyorsunuz da, bir sayın milletvekilinin, milletin kutsal kürsüsünden, Yüce Genel Kurul hu
zurunda yumruğunu masaya vurmasını yakışır sayıyor musunuz ve ben konuşurken saate ba
kıyorsunuz?.. Tabiî ki, bir insanı suçlamak, bir kelimeyle, bir saniyede mümkündür; ama uy
gulamanın uyarlığını, tutarlığını, meşruluğunu izah etmek, bazen bundan çok daha fazla za
man gerektirebilir. 

O bakımdan, sabrınızı taşırmamak için, ben de sözlerimi feragatla kesiyorum; ama arka
daşlarımın da, bu konuda, itiraz ettikleri yönetimimi, boş zamanlarında zabıtlardan okumala
rını tavsiye ediyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Siz de okuyun. 

BAŞKAN — Süre durdurulmuştu; devam buyurun Sayın Demiralp. 

İRFAN DEMÎRALP (Devamla) — Sayın Başkan, teşekkür ederim. 

Ben kronometreye baktım; sizi 57 saniye suçlamışım, siz ise 3,5 dakika konuştunuz; bunu 
da Yüce Meclisin takdirine arz ediyorum. 

BAŞKAN — İtirazım yok, doğrudur; ama sürenizi durdurdum ve hakkınızı yemedim. 
Devam buyurun. 
İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bugün görüşülmekte olan Mec

lis araştırması önergesinde; güneydoğudaki olaylarla ilgili olarak kiralanmış ve satın alınmış 
olan helikopterlerde usulsüzlük olduğu iddia ediliyor. Ancak, ben bu konuya değişik bir yak
laşımla girmek istiyorum. 

Güneydoğudaki olaylar 1984 yılı ortalarından beri devam ediyor. Türkiye'de bu olayların 
önlenmesi için bugüne kadar çok büyük zaman, kaynak, ve bütçeden para ayrıldı; bu önerge
de de sözü edildiği gibi, helikopterler kiralandı, ödemeler, usullü veya usulsüz... Keşke, şimdi
ye kadar yapılmış olan bu işlemler ve kiralanmış olan bu helikopterler, verilen bunca para ve 
bu fakir milletin bütçesinden ödenen bunca kaynak, amacına ulaşmış olsaydı da, güneydoğu
da bugün sulh ve sükûnun sağlanmış olduğunu görebilseydik... 

Altı yıllık bir zamandan sonra bugün görüyoruz ki, yapılan harcamalar güneydoğudaki 
insanımızın bulundukları yerde güven içerisinde yaşamalarını temin edememiştir. Aslında, bu 
nedenle de bu Mecliste apayrı bir araştırma yapılması gerekir. 

Şimdiye kadar Güneydoğu Anadolu'da yaşayan insanlarımızı ölüm korkusu içerisinde, yarın 
korkusu içerisinde bırakan ve 1 400 kişinin ölümüne sebep olan olaylara seyirci kalan, olayları 
ciddiye almayan iktidarın bu altı yılda yapmış olduğu tüm işlemler için bir Meclis ataştırması 
önergesi verilmesi ve bu Mecliste bunun araştırılması gerekirdi. Bugün görüşülen önerge, bu
nun sadece tek bir boyutudur. 

Sayın milletvekilleri, güneydoğuda 1984 yılından beri meydana gelen terörün nereden gel
diği, hangi kaynaktan geldiği araştırılmış mıdır? Bu olaya destek veren ve vermeye devam eden 
ülke veya ülkeler var mıdır? Altı yıllık zaman süreci içerisinde, 1984 yılından itibaren, bu olay
ların vahameti görülmüş ve bu olayların önlenmesi için, devlet olarak, devletin ciddiyetine ve 
büyüklüğüne yakışır bir şekilde, kısa, orta ve uzun vadeli tedbirler düşünülmüş ve alınmış mı
dır; yoksa, tek bir kişinin, tek bir başbakanın iki dudağı arasından çıkan sözlerle mi bugüne 
gelinmiştir; tek bir kişinin, tek bir başbakanın bugünden yarına her gün değişen kararlarıyla 
mı bugüne gelinmiştir? Aslında, araştırılması gereken en önemli konulardan bir tanesi de budur. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de, güneydoğuda altı yıldır meydana gelen terör olaylarının 
en büyük destekçisinin Suriye devleti olduğu ve bu devletin, her davranışıyla terörist bir devlet 
olduğu, herkesçe bilinen bir gerçektir. Ancak, ne haldir ki, altı yıldır Türkiye Radyo ve Televiz
yonu, güneydoğudaki olayları Türk kamuoyuna duyururken, bu devletin adını bile söyleyeme-
mektedir. Niye bu devletin adı söylenmiyor? Türk kamuoyu, devletin ağzından, hükümetin ağ
zından, radyo ve televizyondan, Türkiye'de meydana gelen terör olaylarının menşei olan ülke
nin ismini niye işitmiyor? 
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Bu iktidar, halk desteğini kaybetmiştir, bu nedenle de caydırıcı özelliğini kaybetmiştir. Be
nim, "caydırıcı özelliğini kaybetmiştir" sözüyle söylemek istediğim, devletin ve Ordumuzun 
caydırıcılığı değil; benim burada söylemek istediğim, bu Hükümetin, bu İktidarın caydırıcılığı. 

Evet, Suriye Devleti, Türkiye'nin bir sivil -kadastro- uçağını düşürüyor, Türkiye'nin bir 
sınır karakolunu bombalıyor ve Türkiye bunu, notayla, protestoyla ve bir sınır olayı özelliğiyle 
karşılıyor. 

Türkiye'de terör eylemi yapan PKK teröristlerinin Suriye'nin kontrolündeki Bekaa Vadi
sinde eğitildikleri herkesçe bilinen bir gerçektir. Suriyeli yetkililer, her ne kadar, "Burası bizim 
kontrolümüzde değil" derlerse de, o çevrede 10 binin üzerinde Suriye askerinin bulunması, bu 
bölgenin Suriye'nin kontrolünde olduğunu gösteren en açık delildir ve burada meydana gelen 
tüm faaliyetler, PKK terörünün eğitim kampları ve bu örgütün lideri APO'nun burada barın
dığı çok açık bir şekilde herkes tarafından, hatta ilgili tüm dünya çevreleri tarafından da bilin
mektedir; ama nedense, altı yıldır bu gerçeğe, karşı, caydırıcı bir girişimde bulunulamamıştır. 
Altı yıldır, bu fakir devletin, bu fakir milletin bütçesinden ayrılan kaynaklar, güneydoğuda, 
dağlarda tek tek terörist avlamak için kullanılmaktadır, ama bunda da başarılı olunamamak
tadır. Bataklık Suriye'dedir, bataklık Suriye'nin kontrolündedir. Türkiye'deki terör, terörü ya
ratanlar orada yetişmektedir. Bu bataklık kurutulmadıkça güneydoğudaki terörün önlenmesi 
mümkün olmayacaktır. Biz dikkatlerin bu noktaya bir an önce çevrilmesi gerektiği inancındayız. 

Korucu sistemi gibi, bugünkü çağdaş koşullara uygun olmayan bir sistem de, bu iktidar 
döneminde geliştirilmiştir. Yöre halkından 15 binin üzerinde insana, "sen korucusun" denil
miş, silah verilmiş, maaş bağlanmıştır. Hükümetin mantığı, "bu bölgedeki işsizliği önlemek 
için işsiz insanlara iş yaratıyoruz" olmuştur. Bir savunmadır; ama bu son derece yanlış bir yön
temdir. Eğer bölgede işsizlik varsa, bu bölgeye iş imkânları sağlayın, oradaki insanların, işsiz 
insanların eline silah vermekle, onlara maaş vermekle, ne o terörü önleyebilirsiniz ne de o in
sanların işsizlik nedeniyle çekmiş olduğu ıstırabı önleyebilirsiniz. 

Bugün gelinmiş olan noktada, korucu sistemiyle terör, neredeyse iç içe bir fasit daireye 
dönüşmüştür. Bugün, koruculuk görevinden gelir sağlayan ve bir ölçüde memnun olan insan
lar, bu bölgede terörün kökünden kazınmasıyla birlikte, sağlamış oldukları gelirden mahrum 
kalacaklarını düşünmektedirler/Neredeyse, biri diğerini teşvik eder; yani, terör koruculuğu, 
koruculuk terörü teşvik eder hale gelmek üzeredir, hatta gelmiştir de. 

Bu fasit dairenin farkına en yakın zamanda varılmalıdır ve bunu önleyici tedbirler en kısa 
zamanda alınmalıdır. Koruculuk sistemine son verilirken, bu bölgede yaratılacak olan iş im
kânlarıyla, koruculuk nedeniyle almış oldukları, sağlamış oldukları gelirden mahrum olacak 
olan insanlara mutlak surette bir iş, bir gelir kaynağı yaratılmalıdır. 

Koruculuk sistemi, giderek, -bir diğer noktadan- bölgede hem aileler arasındaki hem de 
aşiretler arasındaki düşmanlığı körüklemektedir. Bir gün terörün menşeini temizleseniz dahi, 
bazı korucular, sistem gitmesin diye sahip oldukları güç, ellerinde tuttukları silah ellerinden 
gitmesin diye, belki kendileri terör yöntemlerine başvuracaklardır. Belki, koruculuk sistemi or
tadan kaldırıldıktan sonra, çok acı, çok dramatik olaylar meydana gelecektir; ama bunun ted
birleri bugünden alınırsa, belki, olması muhtemel bu olaylar daha kısa yoldan önlenmiş olacaktır. 
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Altı yıldır güneydoğuda kaybedilmiş olan güvenlik görevlisi Türkiye Cumhuriyetinin hiç
bir döneminde kaybedilmemiştir. 12 Eylül öncesindeki, o her zaman dilinize doladığınız terör 
dönemlerinde dahi, altı yılda şehit olan sayıda güvenlik görevlisi şehit olmamıştır. Eğer olduy
sa, gelin, burada rakam verin, gelin burada söyleyin, "12 Eylülden önce daha fazla güvenlik 
görevlisi kaybettik" deyin... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GtRAY (istanbul) — Önergeyle hiç ilgisi 
yok. Yoksa, veririz rakamları, önergeyle en ufak bir alakası yok. 

İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Bu önergede, bu devletin bütçesinden yapılan bazı har
camaların usulsüz olduğu iddia ediliyor; ama, ben konunun başında söyledim... 

MlLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (istanbul) — Usulsüz diye bir id
dia da yoktur. 

İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Ben sözümün başında söyledim; keşke, yapmış oldu
ğunuz tüm harcamalar, kiralamış olduğunuz tüm helikopterler bu bölgede sulh ve sükûnu sağ-
lasaydı. Harcamış olduğunuz maddî imkânların 10 katı, 20 katı, benim milletimin sulh ve refa
hı için feda olsun, ama siz hem harcadınız, hem de amaca ulaşamadınız. Çünkü, başından 
beri uyguladığınız yöntem yanlıştı; çünkü, bu konuyu oturup enine boyuna tartışmadınız; kı
sa, orta ve uzun vadeli tedbirleri zamanında almadınız, olayları vakai adiyyeden saydınız ve 
o günkü sayın Başbakan, "dökülen kah, profesör kanı değildir" gibi, son derece talihsiz be
yanlar dahi verdi. 

"Olayların kökünü kazıyoruz, sonları geldi, bitti" dediniz; ama, askerî açıdan, görülüyor 
ki, PKK terörü geçen zaman içerisinde önce bölük, şimdi de tabur konumuna geldi; ama, bu
günkü gelinen noktadan çok daha kötüsü, çok daha vahimi, eğer gerekli tedbirleri alamazsa
nız, bundan sonra, terörün küçük yerleşim alanlarından büyük şehirlere kayma tehlikesinin 
oluşudur. 

Burada özellikle işaret etmek istiyorum : Terör, eğer güneydoğudaki küçük yerleşim yerle
rindeki hâkimiyetini büyük şehirlere kaydırırsa, rejim yeniden tehlikeye girebilir; rejim tehlike
ye girdiğinde de, bundan herkes zarar görür. 

MtLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Aynı propaganda; PKK 
propagandasıyla aynı. 

İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Biz, burada PKK terörünün önlenmesi için gerekli ted
birlerin alınması gerektiğini söylüyoruz; ama siz, "PKK'nın propagandası" diyorsunuz!.. Ni
ye önlemediniz şimdiye kadar? Altı yıldır niye önlemediniz? Niye 1 400 insanın canına kıyıldı? 
Niye 500 küsur güvenlik görevlisi şehit oldu? Niye 500 küsur sivil insan bu çatışmalarda haya
tını kaybetti? 

MlLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Aynı propaganda... 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Eğer gerçekleri biliyor idiyseniz, bugüne kadar bunla

rı önleyici tedbirleri almanız gerekirdi. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu konu, Türkiye'nin önünde duran en ciddî konu
dur. Cumhuriyet tarihinin başından bugüne kadarki 60 küsur yıllık dönemde, güneydoğuda 
6 yıldır yaşanan PKK terörü kadar, Türkiye Cumhuriyetinin birliğini ve bütünlüğünü tehdit 
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edçn başka bir olay yaşanmamıştır. Bu konuda çok acil tedbirler alınması gerekir. Biz, arka
sında halk desteği olmayan bu iktidarla bu önemli meselenin hallolacağına inanmıyoruz; ama, 
yine de ümidimizi kaybetmiyoruz. Devlet bizim devletimizdir, millet bizim milletimizdir. Ne 
pahasına olursa olsun bu olayları önleyin. 

Arkanızda halk olmamasına rağmen, iktidarsınız; görev sizindir; bu olayları önleyin. 

Yüce Heyete saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demiralp. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sivas Milletvekili Sayın Şakir Şeker; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA SAKİR ŞEKER (Sivas) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Balıkesir Milletvekili Sayın önder Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 
operasyonlarda kullanılmak üzere kiralanan ve satın alınan helikopterlere hangi kurumca ne 
miktarda para ödendiği konusunun araştırılması için vermiş oldukları Meclis araştırması önergesi 
üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına he
pinizi saygı ile selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, ben, bu kürsüye, verilen önergenin çerçevesi içinde konuşmak üzere 
çıkmıştım; inanın, bu çerçeveyi taşmak gibi bir amacım da yoktu. Ancak, benden önce konu
şan Sayın Doğru Yol Partisi Sözcüsü arkadaşımın, bu önergeyi, burada nasıl iç politika unsuru 
olarak ortaya koyduğunu hepimiz birlikte gördük. Eğer, Türkiye'nin çok önemli bir millî-me
selesinde olaylar bu kadar iç politika unsuru olarak kullanılmaya çalışılırsa, ben 1980 öncesine 
dönmek istemiyorum; ama, Türkiye'ye, 1980 öncesinden çok daha vahim olayları davet etme
nin başka bir yöntemi olduğunu da sanmıyorum. 

Burada rakamlar verildi; İktidarın, güneydoğudaki olayları önleyemediği hususu, üstüne 
basıla basıla söylendi. Güneydoğudaki olayların aslı nedir? Güneydoğudaki olayların aslını, 
araştırdığımız zaman, bir netice çıkıyor : Kökü dışarıda olan bir avuç insan, bölücü, güneydo
ğuda kendilerine göre bir macera arıyorlar; "acaba, Türkiye Cumhuriyetini bölüp, güneydo
ğuda müstakil bir devlet kurabilir miyiz" macerasını arıyorlar; ama, şunu, sözcü arkadaşım 
ve bu Mecliste bulunan bütün arkadaşlarım bilirler ki, bu macera hiçbir zaman gerçekleşemez, 
bu macera bu Meclisten destek bulamaz. Sonunda, Türk Devleti, bu maceranın, zor da olsa, 
zayiat da verse, üstesinden gelecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesinin olmaması lazımdır. 

Ancak, olay, iç politika malzemesi yapılarak, sanki 1980 öncesine dönmek istiyormuşuz 
gibi gündeme getiriliyor. 1980 öncesi hatırlatması yapıldığı zaman, değerli sözcüye şunu hatır
latmak istiyorum : Bir iktidar vardı 1980 öncesinde; Türkiye'yi 11 yıl yöneten bir iktidardı. 
O devirde öğrenci olarak Ankara'da yaşadım; mesleğimi icra ederken kendi memleketimde ya
şadım. Türkiye'nin 1980 öncesi anarşi dönemine dönmesini, vicdanı olan hiçbir insanın İsteye
ceğini sanmıyorum. O zaman, terör güneydoğuda değildi, o zaman terör, Ankara'da idi, İstan
bul'da idi, İzmir'de idi, Adana'da idi ve 71 ilde, o zaman 67 ildi, bugünkü 71 ilde vardı; akşam 
güneş battıktan sonra kimse sokağa çıkma hürriyetine sahip değildi. O günkü iktidarın men
supları; övüne övüne o günün devamı olduğunu söylerken, nerede idiniz? Üstelik, anarşinin 
boyutu, böyle bölücü bir hareket de değildi, ideolojikti, devletin sistemini değiştirmek isteyen 
bir hareketti. 
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Ben merak ediyorum; 1980 yılında, kendi genel merkezini koruyamayan, kendi genel mer
kezine saldırı yapıldığı zaman ellerini açıp, televizyondan, 55 milyona, "Buraya bomba atan
ların Allah cezasını versin" diye dua eden iktidarın, bugünkü iktidara söyleyeceği hangi söz 
var acaba? (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Çok değerli milletvekilleri, çerçeveyi taşmak istemediğimi söyledim. Şimdi, bu konuda sözü 
daha fazla uzatmak istemiyorum, önergenin maddeleri konusundaki teknik açıklamayı Sayın 
Bakanımız yaptı, tekrar bunlara girmek istemiyorum; ama hepimizin bildiği gibi, dünya mil
letleri arasında hızla devam eden bilim ve teknolojideki gelişmeler, sosyal hayatımıza istesek 
de istemesek de yansıyor. Dolayısıyla teknolojinin gelişmesiyle beraber, sosyal hayatta da bazı 
değişikliklerin yapılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. 

Bu nedenle, toplumun sosyal hayatında, özellikle, suçların şekilleri ve suçta kullanılan çe
şitli alet edevat da teknolojiye uygun olarak değişiyor, tşte, bizim emniyet güçlerimizin, gelişen 
bu teknolojik düzeye ayak uydurması, suçlulara caydırıcılık unsurunu kazanabilmesi için 1980 
yılından beri kendi araç ve gereçlerini, silahlarını modernize ederken, çok amaçlı kullanılan 
helikopter meselesini de çözmesi gerektiğine inanıyoruz ve gerek ANAP Hükümetleri, gerekse 
bundan sonraki hükümetler bu konuda çok hassas davranacaklardır, davranması da bir zaru
rettir. 

Bu Meclis araştırması önergesinin konusunu teşkil eden helikopterler, genel maksat heli
kopterleridir. Genel maksat helikopterleri olduğu için, bunla* güneydoğudaki olaylarda, silah
lı çatışma bölümüne fiilen karışmamışlardır; sadece, ikmalde ve diğer birimlerde kullanılmış
tır. Zira, ilgili şirketlerle yapılan sözleşme nedeniyle olaylara katılması zaten mümkün değildir. 

Burada, bu helikopterlerin kiralanmasında bir şeye dikkat edilmiştir : Bizim savunma sa
nayimizin, ülkemizde gerçekleştirmek istediği helikopter projelerine teklif veren üç şirketten 
helikopter kiralanmış, kiralanan bu helikopterler, fiilen kullanılarak, bunların kalitesi, gücü, 
verimliliği konusunda da bilgi alınmak suretiyle, seçilecek şirkette isabet kaydedilmesi konu
sunda çok faydalı bir yol takip edilmiştir. Burada amaç budur. 

Sayın Kırlı'nın, önergesinde, özenle üzerinde durduğu iki hadise vardır : Bu konuda, İçiş
leri Bakanımızla Millî Savunma Bakanımızın kendilerine verdikleri cevaplarda rakamlarda bir 
farklılık görüldüğünü söylemektedir. İçişleri Bakanımızın 2,5 milyar lira dediği rakamın, Millî 
Savunma Bakanımızın verdiği yazılı metinde 3 milyar 351 milyon lira olduğu belirtilerek, ara
daki bu 800 küsur milyonluk farkın nereden doğduğu soruluyor. 

Bunun teknik açılamasını, Sayın Millî Savunma Bakanımız yaptılar; 800 milyon liranın, 
satın alınan helikopterlerin, satın alınma ücretleri değil, helikopterlerin satın alınmasında kul
lanılan çeşitli harcama kalemleri olduğunu, buradan, ad vererek açıkladılar. 

Bu 800 milyon lira düşüldüğü zaman, zaten, verilen rakamın 2,5 milyar liraya indiği açık
ça görülmektedir. Bu bakımdan, bu yanlışlık, açıkça düzeltilmiş oluyor. Sayın Kırlı'ya verilen 
cevaplarda da, bu husus, gayet açık ve net görülüyor. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Kırlı ve arkadaşlarının üzerinde durduğu bir diğer husus da, 
millî savunma sanayiinin, bir kredi müessesesi gibi kullanılması hadisesidir. Millî savunma sa
nayiinin bir kredi kurumu gibi kullanılması düşünülemez. Zira, burada bahse konu hadise, 
Türkiye'nin millî menfaatları açısından çok önemli olan bir konuda ve ileride Türkiye'de 
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üretilecek olan helikopterler düşünülerek, satın alınacak olan helikopterlerin, gelecekte Türki
ye'nin başına sıkıntı olmaması için, tek bir müesseseden temini ve karşılığının İçişleri Bakanlı
ğından alınmasıdır. Millî savunma sanayii, burada, sadece aracılık yapmış oluyor; bir kredi 
vermiş olmuyor. Bunun açıklamasını, Sayın Millî Savunma Bakanımız yaptığı için, ben tekrar 
etme lüzumunu hissetmiyorum. 

Ayrıca, Sayın Kırlı, helikopter alımı, iki yılı ödemesiz, beş yıl taksitle olduğuna göre, SA-
GEB'ce bu alım için 800 milyon Türk Lirasının ne maksatla ödendiği konusunu sormaktadır. 

Sayın Bakan satın alma işini de izah etti. Bu verilen 800 milyon lira, satın alınan herhangi 
bir helikopterin taksiti değildir, geri borç ödemesi değildir; bu, sadece, yönetim, ajans, taah
hüt ücretleri ve kredi faizi ile taahhüt komisyonu karşılığı ödenen bir paradır. Burada da, iza
ha ters düşen, yani, iki yılı ödemesiz, beş yıl taksitle alınma durumuna ters düşen herhangi 
bir hadise görülmemektedir. 

Bir sorusu daha var: 3238 sayılı Yasa, İşte bu kredi hadisesiyle de ilgili. Yine, SAGEB'in 
ilgili organı olan icra komitesi bir karar almış ve bu karar doğrultusunda kiralama ve satın 
alma işleri yapılmış. Bunun yasal dayanağının da, 3238 sayılı Yasanın 6 ve 10 uncu maddele
rinde ifadesini bulmakta olduğunu görüyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bir önemli husus daha var : Sayın Kırlı, Meclis araştırması önerge
sinin sonunda bir cümle kullanıyor ve "Pilotlarıyla ve teknik elemanlarıyla kiralanan helikop
terlerin bu olaya katılmasının, millî güvenlik güçlerimize güvenmeme ve hükümranlık hakları
mız açısından izahını nasıl yapıyorsunuz?" diye bir soru soruyor. Sayın Kırlı'yı yakından tanı
yorum. Bu sorusu karşısında gerçekten üzüntü duydum. Zira, Türk Milletinin, dünya milletler 
ailesi içerisindeki en bariz vasfının, vatan bütünlüğü için her zaman ve her yerde canım seve 
seve fedaya hazır bir millet olduğu bütün dünyanın malumu olduğu gibi; Türk Milleti, bunu, 
tarihî seyir içerisinde, yüzlerce defa, yedi düvele ispat etmiş bir millettir. Bu milletin içerisin
den çıkmış bir hükümetin, vatanın bütünlüğünü korumada, kiralık asker kullanmak bir yana, 
bunu düşünmesinin bile mümkün olmayacağını bilmek zorundayız. 

Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet yaşayacağından eminiz. Bu süre içerisinde, ne bugünkü 
Hükümetin ne de bundan sonra gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin, kendi mil
letine ve onun bağrından çıkan güvenlik kuvvetlerine güvensizlik diye bir düşünce içerisinde 
olmaları mümkün olmayacaktır; biz buna da inanmaktayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Meclis araştırmasına konulan helikopter kiralama 
ve satın alma olayı, Türkiye Cumhuriyeti için çok hayatî ve millî bir meseledir. Bu millî mese
lede, Anavatan Grubu olarak, olaya, particilik açısından değil, vatan ve milletin bölünmez bü
tünlüğü açısından bakmak mecburiyetinde olduğumuza inanmaktayız. Yüce Meclisteki mu
halefet partilerinin de olaya aynı açıdan baktığına inancımız tamdır. 

Güneydoğuda yıllardır süren bu anarşik olayların altında yatan gerçek, demin izah etti
ğim gibi, açıkça, bir avuç maceracının, memleketi ve milleti bölmek istemesinden ibarettir. Bun
ların, bu konuda kullandığı metot da gerilla taktiğidir. Hepimiz bilmekteyiz ki, gerilla taktiği 
karşısında, devletin, yasalara bağlı askerî ve emniyet güçleri, mücadelede, bütün dünyada ol
duğu gibi, büyük sıkıntılar çekerler. Sebebi de gayet açıktır; teröristlerin eylemlerinde, onları 
bağlayan hiçbir yasal mecburiyet olmadığı gibi, insanî bir davranış biçimi de yoktur. Zira, 
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eylemlerin hedefleri arasında, beşikteki çocukların, kadınların ve savunmasız masum insanla
rın olması, bu gerçeğin açık ifadesidir. Buna karşılık, devletin güvenlik güçleri, mücadelede, 
bağlı oldukları yasal çerçeveyi aşamayacakları gibi, bölgedeki masum insanlara da hiçbir zarar 
vermeme gibi mecburiyetleri bulunduğu gerçeğinin, mücadeledeki dengesizliği ortaya koydu
ğunu sanıyoruz. Tüm handikaplara rağmen, bu mücadeleden devletimizin galip çıkacağına, 
anarşistlerin ise hiçbir şansının bulunmadığına inancımız tamdır. 

Zaman zaman, bu kürsüden, güneydoğudaki olaylarla, 1980 öncesi olayların kıyaslama
sının yapıldığını üzüntüyle gördük. 1980 öncesi olaylarının bariz karakteri, ideolojik olması
dır, devlet düzeninin değiştirilmesiyle ilgili olmasıdır. Mücadele alanları, Türkiye'nin tüm sat
hıdır. Bugünkü olaylar, ideolojik değil, vatanımızın ve devletimizin bütünlüğüne kasteden bö
lücülük olaylarıdır. Siyasî sebeplerle bile olsa, bu olayları aynı düzeyde değerlendirmemizin 
telafisi mümkün olmayacak sıkıntılar yaratacağını ve bunun altından, değerlendirmeyi böyle 
yapanların da kalkamayacağını hatırlatmayı, millî bir görev saymaktayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizler, iktidarıyla, muhalefetiyle, 55 milyon Türk in
sanını, hiçbir ayırım gözetmeksizin, eşit haklara sahip vatandaşlarımız olarak gördüğümüze 
göre, eğer mesele geri kalmış yörelerimize hizmet götürmek ise, Hükümetimizin bu konuda 
büyük gayretler içerisinde olduğundan şüphe etmiyoruz. Kalkınmada öncelikli yöreler uygula
ması, Güneydoğu Anadolu Projesinin büyük bir hızla devamı ve benzeri birçok hizmetin gitti
ğine eminiz. Saygıdeğer muhalefet partilerimizin bu konuda yapacakları olumlu önerilere de 
her zaman açık olduğumuzu, bir defa daha tekrarlamakta yarar görmekteyim. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Sayın Kırlı ve arkadaşlarının Meclis araştırması 
önergesinde bahse konu edilen helikopter alımı ve kiralanması konusunda yapılan işlemlerin, 
her yönüyle hukuka uygun olduğuna inandığımızdan ve bir usulsüzlük bulunmadığını da ya
kın incelemelerimizde tespit ettiğimizden, bu önergenin reddi doğrultusunda oy kullanacağı
mızı bildirir, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şeker. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın önder Kırlı; buyurun efendim. 

Sayın Kırlı, zatı âlinize, ayrıca, önergedeki birinci imza sahibi sıfatıyla, 10 dakika daha 
ilaveyle, toplam 30 dakika konuşma süresi tanıyorum. 

Buyurun. 

SHP GRUBU ADINA I. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın üyeler; bu 
Meclis araştırması önergesinin ana amacı, bu zamana değin, her vesileyle, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi platformlarına getirdiğimiz fon uygulamalarındaki çarpıklıklardan birini ortaya koy
mak, Meclis denetimini işletebilmektir. 

Bütçe görüşmeleri sırasında da ortaya kondu; Hükümet, bütçe dışında harcama olanakla
rı yaratmak ve bunları dilediğince kullanmak tutkusu içinde. Anavatan İktidarı boyunca bir 
çığ gibi büyüyerek, sayıları yüzleri aşan fonlarla, sorun, bir maliyet politikası dışında, âdeta 
temel bir rejim sorununa dönüşmektedir. 

Kuşkusuz, idareye hareket kazandırmak, böyle bir mekanizmayı haklı kılabilir; ama, Ana
yasa Mahkemesinin bu konuda verdiği kararda da belirtildiği gibi, fonlar, yürütülmesi amaçla
nan hizmetin gerektirdiği süratli karar alma ve harcamaların zamanında yapılması zaruretinin 
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ve ihtiyaçlarının sınırlarını aşmamak kaydıyla kurulabilir ve de yasasında öngörülen koşullara 
uymak suretiyle harcamalar yapılabilir. 

Bu durumda, soru şudur : Fonlar, Yüksek Mahkeme kararında hukuksal sınırlan çizilen 
zorunluluk ve ihtiyaçtan mı kaynaklanmaktadır; yoksa, kolay hükümet etmek, sorumsuz dav
ranma alışkanlığını pekiştirmek ve sürdürmek için midir? ANAP'Ia beraber, bir salgın gibi, 
fonların, sosyal, siyasal ve malî yaşamımızı sarması, sayılarının 169'a, kaynak hacminin 22 tril
yona ulaşarak bütçenin 1/3 'ünü aşması, düşündürücüdür. Bu ölçekte bir paranın bütçe kont
rolü dışında kalması, hükümetlerin keyfine bırakılması ve bunda ısrar edilmesi, Anayasa Mah
kemesinin tanımıyla da bağdaşamaz. 

Diğer yandan, asıl önemli soru, bu kaynağın, yasasında öngörülen koşullara uyulmak su
retiyle harcanıp harcanmadığıdır. Bunu nasıl sağlayacağız? Ülkenin kaderine sahip olan, her 
liramızın yerinde harcanmasını sağlamakla görevli Türkiye Büyük Millet Meclisi denetimi, fonlar 
konusunda nasıl işletilecek? 

Denilebilir ki, "Denetim, normal devlet organlarıyla zaten yapılmaktadır." Bahsettiğimiz 
denetim, elbette, müdürün memuru denetlemesi değildir; kastımız, millî iradeyle ilgili dene
tim, yasama denetimi, siyasal denetimdir; bunun olanağı da, bu çatı altında Yüce Meclisin 
elindedir. 

Fonların, kuruluş amaçları dışında kullanılmaları, birbirleriyle iç ilişkiye sokulmaları; fon
lardan, fonlara, hatta başka kurum ve kuruluşlara aktarmalar yapılması; giderek, borç para 
verme işlemini üstlenmeleri yaygın uygulama haline sokulmuştur. Fon kurumunun, geçtiğimiz 
6 yıldır, hızla, kamu harcama yöntemlerinden biri haline getirilmesi, beraberinde, yukarıda sı
raladığım keyfilikleri de getirmektedir. 

Üzülerek belirtmeliyim ki, fonlarla birlikte getirilen yasalar, göstermelik duruma düşü
rülmüştür. Biraz sonra Yüce Meclise belgelerini sunacağım Savunma Destekleme ve Geliştir
me Fonunun, 3238 sayılı Kuruluş Yasasına tamamen aykırı olarak, keyfî yorumlarla, amaçları 
dışında, bir kredi kuruluşu gibi, finans kaynağı olarak kullandırılması, hepimizi konu üzerine 
eğilmeye mecbur edecek bir önem kazanmıştır, içtenlikle ve üzülerek belirtmeliyim ki, bu key
fi, bu pervasız gidişin sorumlusu, sadece o kuruluşun başındakiler ya da Hükümet değildir; 
burada, denetim görevini yapmayan, yapmakta sadece ve yalnız parti endişesiyle hareket eden 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve en başta iktidar kanadının sorumluluğu vardır. 

Buradaki seçkin üyelerin yurtseverliklerinden, iyiyi, doğruyu, güzeli aradıklarından kuş
ku duymuyorum. Bu nedenle, Sayın Bakanı ve siyasal partilerimizin sözcülerini dinledikten 
sonra, çok önemli gördüğüm bu ulusal konuda, konuyu önünüze getiren bir arkadasınız ola
rak beni dikkatle dinlemenizi ve sonra kararınızı vicdanınızda vermenizi diliyorum. Meclis araş
tırması istemimiz, bu temd çerçeve içinde huzurunuza getirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hep bildiğimiz gibi, stratejik bir bölgede bulunan 
Türkiye, yaşadığı Kıbrıs bunalımı nedeniyle müttefiklerce yalnız bırakıldığı, ambargolara tabi 
tutulduğu zor günlerin ardından, en azından, kendi temd silahlannı kendisinin yapması yo
lunda, modern savunma sanayiinin kurulması, geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin mo
dernizasyonunun sağlanması amaçlarıyla, SAGEB'i ve buna bağlı olan fonu 3238 sayılı Yasay
la kurmuştur, bu konuda birtakım girişimlerde de bulunulmuştur. Bu çabaların detayına girmeye-
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ceğim. Bu önergenin amacı da bu değil. Ancak, aynı soruları yönelttiğim tçişleri ve Millî Sa
vunma Sayın eski Bakanlarının bana verdiği yanıtlardan anladım ki, savunmamızı güçlendir
me amacıyla tesis ettiğimiz fonda biriken paralar, 3238 sayılı Yasada belirtilen amaçlar dahi
linde kullanılmamaktadır. Üstelik, iki bakanlığın, fon ile ilgili olarak belirttiği rakamlar birbi
rini tutmamaktadır. 

Bakınız, olaylar nasıl gelişti : 
Olağanüstü hal uygulaması içinde bulunan Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, bölücü te

rör örgütüne karşı, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Almanya'dan getirilmiş 5 savaş heli
kopterinin, pilotlarıyla birlikte kiralanıp, operasyonlara katılıp katılmadığını, kimin tarafın
dan kiralandığını, ödenen paranın ne olduğunu ve nereden sağlandığını tçişleri Bakanlığından 
sordum. 

Sayın Bakan, 13.10.1988 tarihli cevabında -ki, cevap buradadır- pilotlarıyla birlikte kira
lama işleminin doğru olduğunu, üç ay süreyle bu işlemin sürdürüldüğünü; kiralamanın, Emni
yet Genel Müdürlüğünün talebi üzerine SAGEB'ce yapıldığını; Amerika Birleşik Devletlerine 
700 bin doların, Fransa'ya 680 bin Fransız Frankının, Almanya'ya 73 bin markın SAGEB'ce 
ödendiğini; bununla ilgili ödeneğin 2,5 milyar lira olarak Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine 
konulduğunu; daha sonra, aynı amaçla, Fransa'dan 4 adet Puma helikopterinin alındığını, 80 
milyon frankın, firmanın Türkiye mümessilince ödendiğini; alım işlemleri için, iki yılı ödeme
siz, beş yıl vadeyle Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine kaynak ayrılacağını ve şirketin Türki
ye temcilcisi Profilo Holdinge ödeneceğini bildiriyordu. 

Değerli arkadaşlarım, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki durum nedeniyle, hücum heli
kopterlerine ihtiyaç duyulması doğaldır ve haklıdır. Bunun için bütçeye ödenek konulmasını 
anlıyor ve Türkiye Cumhuriyetinin buna muktedir olduğuna inanıyorum; ama, pilotlarıyla bir
likte, başka ülkelerden helikopterler kiralanmasını anlamıyorum. Çünkü, bu işlem, NATO*-
dan ya da ikili anlaşmalardan kaynaklanan bir hareket değildir. Tarihimizde, bir oldu bitti ile 
bizi ilk Dünya Savaşına sokan Goben ve Breslav zırhlılarının dışında, bırakınız içteki bölücü 
terör örgütüne karşı, savaşta da, Türkiye'nin paralı asker kullandığı görülmüş değildir. Bu dav
ranışı, bağımsızlık anlayışına ters, yiğit ve özverili güvenlik güçlerimize ve usta pilotlarımıza 
karşı, en azından, bir güvensizlik olarak görüyorum. 

Diğer yandan, kiralık asker ve helikopterleri tçişleri Bakanlığı kiraladığına göre, neden 
bedellerini kendi bütçesinden ödemiyor da, Savunma Sanayiini Güçlendirme Fonundan bu be
deller karşılanıyor? 3238 sayılı Yasanın hangi maddesinde böyle bir ödemeye ilişkin hüküm 
var? tçişleri Bakanlığının ihtiyacı olan helikopterlerin kiralanmasıyla, savunma sanayiini ge
liştirme arasında nasıl bir ilgi vardır? 

Değerli üyeler, iş bununla bitmemiştir. Üç aylık kiralama süresi sonrasında, ilansız ve iha
lesiz olarak 4 adet Puma helikopteri alınıvermiştir. Peki, 80 milyon frankı kim ödemiş? Firma
nın Türkiye temsilcisi olan Profilo Holding. Sonra, Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Mü
dürlüğü, bütçesine koyacağı ödeneklerle, iki yılı ödemesiz olmak üzere, beş yılda bu parayı 
firmaya ödeyecek... Koskoca devlet, bir firmadan daha mı güçsüz? Böyle bir davranış, bu Hü
kümet için, ülkemiz için ve hepimiz için içler acısı bir manzara değil midir? Osmanlı Devleti, 
son zamanlarında, Galata bankerlerinden borç para alırdı; 4 tane helikopter için, firma temsil
cilerinden borç almak, aynı duruma düştüğümüzü göstermiyor mu? 
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Plan ve Bütçe Komisyonunda bunları söylediğim zaman, zamanın İçişleri Bakanı, yazılı 
cevabını reddederek, alınan helikopterlerin bedelinin firma temsilcisi tarafından değil, -açık, 
kesin ve zabıtlar da buradadır- SAGEB tarafından ödendiğini belirtti. Ardından, önümüze ge
tirilen bütçede, Sayın Bakanın beyanlarına rağmen, SAGEB'e iade edilecek meblağlara ilişkin 
fasıl dahi bulunmadığını belirttiğim zaman, verilen bir önergeyle, 1 milyon liralık bir fasıl açıl
ması kabul edildi. O fasıla ilişkin önerge de buradadır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın "Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine para kondu" 
demesine rağmen, böyle bir işlemin yapılmadığı ortaya çıktı ve konuyu ortaya atmasaydım, 
buna gerek de görülmeyecekti. Şimdi soruyorum : Parayı, firmanın Türkiye temsilcisi olan hol
ding ödemediyse, neden, bana bunun tam tersi söylendi? Eğer parayı SAGEB ödediyse, bunu 
niçin saklamak ve gizlemek zorunluğunu duydunuz? Denetim görevini yapmak isteyen bir mil
letvekilinden, gerçeği saklamak ve gerçeği saptırmak suretiyle yanıt vermek, devlet yönetimi 
midir? 

Sayın Başkan, değerli üyeler; iş bu kadarla da kalmamıştır. Komisyonda, Sayın İçişleri 
Bakanının açıklamaları üzerine, aynı soruları Sayın Millî Savunma Bakanına da yönelttim. Ba
kanın 15.2.1989 tarihli yanıtında, pilotlarıyla birlikte helikopter kiralamayı kabul ederek, Sa
vunma Sanayii İcra Komitesinin 88/2 sayılı kararıyla SAGEB tarafından 3 milyar 351 milyon 
lira ödendiğini, ödeme nedeniyle herhangi bir faiz alınmadığını, paranın tahsil edildiğini, alı
nan 4 helikopter için ise, satıcı firmanın bir bankalar konsorsiyumundan yüzde 100 dış kredi 
sağladığını, kredinin anapara ve faiz taksitlerinin SAGEB'ce ödenmediğini, SAGEB'in sadece 
aracılık yaptığını, Emniyet Genel Müdürlüğünün SAGEB'e, SAGEB'in de krediyi veren ban
kaya ödeme yapacağını; bu suretle, SAGEB'in, kamu kurum ve kuruluşlarını helikopter ihti
yacının tek elden karşılanması halinde, maliyetlerin düşeceği ve lojistik desteğin daha kolay 
ve ucuz sağlanması için devreye girdiği, gerek satıcı firmaya, gerekse kredi veren bankalara kendi 
fonundan para ödemediğini; SAGEB tarafından 1986-1989 yılları arasında çeşitli kuruluşlara 
proje bazında avans, sermaye, iştirak, araştırma, geliştirme amaçlı ödemelerde bulunulduğu
nu; hangi firmalara ne kadar ve ne amaçla ödeme yapıldığını belirtmeksizin, bana bildirdi ve 
bunun yasal dayanağının 3238 sayılı Yasanın 6 ve 10 uncu maddeleri olduğunu da ekledi. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; aynı konuda, aynı hükümetin iki sayın bakanının yanıtlarını 
sizlere sundum. Bu yanıtlar arasındaki çelişkiler açıktır. Kim gerçeği söylüyor, kim gerçeği sak
lıyor?.. Bakınız, kiralama konusunda, İçişleri Bakanı, "SAGEB 2,5 milyar lira ödedi" diyor; 
Millî Savunma Bakanı, "Hayır, 3 milyar 351 milyon lira ödedim" diyor. Hangisi doğrudur? 
Birazdan bu konuda Sayın Bakanın açıklamalarına da değineceğim. Faiz alınmadıysa bu fark 
nereden çıkıyor? Satın alma konusunda, İçişleri Bakanı, önce, "Paraları firma ödedi", ardın
dan, komisyonda "SAGEB ödedi; biz onlara ödeyeceğiz" diyor; Millî Savunma Bakanı ise, 
bunu külliyen reddediyor; "Hayır, SAGEB ödemedi. Satıcı firma banka kredisi buldu, İçişleri 
Bakanlığı bunun faiz ve anaparalarını ödüyor. Biz aracıyız" diyor. Diğer yandan, İçişleri Ba
kanının, kira ve satın alma bedellerinin kendi bütçesinden ödeneceğine dair beyanına rağmen, 
bu yolda bütçede bir fasıl dahi olmaması üzerine komisyonda verilen önergede, "Savunma Sa
nayii Destekleme Fonu tarafından -aynen ibare budur- önce kiralanan, sonra satın alınan heli
kopterlerin kira ve satın alma bedelleri karşılığı olarak fona ödenmek üzere" gerekçesiyle büt
çede fasıl açılıyor. Bütün bunların hangisi doğru, kim doğruyu söylüyor ve biz kime inanaca
ğız? Bu nasıl hükümettir, bu nasıl devlet yönetimidir; olur mu böyle şey değerli arkadaşlarım? 
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Biraz önce Sayın Bakanı burada hep birlikte dinledik. Saygın bir devlet adamı, sağduyulu 
bir insan olarak gördüğümüz ve görmek istediğimiz Sayın Giray'ın, iddiaların bir kısmını ka
bul etmek zorunda kalmasına rağmen, aciliyeti gerekçe yaparak, "Anayasa bir defa çiğnen
mekle bir şey olmaz" mantığına kendisini kaptırdığını üzüntüyle gördüm. Olanları çarpıtarak 
sunmanın, açık yasa hükümlerine rağmen, kişisel yorumlarla çıkış aramanın, hukuk devleti 
ve devlet ciddiyetiyle ilgisi olmadığına inanıyorum. 

Bakınız, Sayın Bakan, "içişleri Bakanlığının, 1.7.1987'de helikopter aciliyetini bildirdiğini" 
söylüyor. Olaylar 1987'de başlamadı ki... Bakan, "bütçede para konulduğunu" söylüyor. Büt
çeye para koyduysanız, bütçede bu helikopterleri alacak para varsa, o halde neden helikopter 
almıyorsunuz, neden kiralama bedellerini SAGEB'ten ödüyorsunuz? O halde, burada sorum
luluğunuz var; bütçede para olduğu halde helikopterler neden alınmadı? Talep 1987 Temmu
zunda yapılmış -dikkatinizi çekerim arkadaşlanm- mesele acil; ama, kiralama da, alım işlemi 
de 1988 ortalarında olabilmiş... Çağ atlayan Türkiye'de bu ne sürat(!) Adliyede istenen heli
kopterler tam bir yıl sonra kiralamayla yerine getirilebiliyor... tnsanın, maşallah diyesi geliyor!.. 

Sayın Bakan anlatıyorlar, " Satın alma uzun sürecek diye kiraladık" diyorlar; ama, kira 
sü'-ssine bakınız, sadece üç ay. Demek ki, satın alma pek uzun sürmemiş. SAGEB, "Verdiğim 
kira bedelini Emniyet Genel Müdürlüğünden tahsil ettim" diyor. Ne zaman tahsil etmiş? Sa
yın Bakan burada belirttiler, 26 Aralık 1988'de. 

Değerli arkadaşlarım, adama sorarlar; Emniyet Genel Müdürlüğünün 1988 bütçesinde parası 
varsa, SAGEB'in bu ödemeyi yapmasına ne gerek vardı? Kendi bütçesinden bu parayı ödesey-
di ya? Aksine, 1989 bütçesinde dahi bu yolda fasıl olmadığını, Komisyonda fasıl açıldığım, 
burada size belgesini göstererek biraz önce anlatmıştım. Ayrıca, Sayın Bakan, İçişleri Bakanlı
ğının 2,5 milyar, Millî Savunma Bakanlığının 3,351 milyar ödemesini, kendisiyle çelişerek bu 
kürsüde açıklamaya çalıştı. 

İçişleri Bakanlığı diyor ki; "Ben SAGEB'den 2,5 milyar lira borç aldım, kira bedeli bu
dur." Millî Savunma Bakanlığı diyor ki, "Hayır, ben kira bedeli olarak 3,351 milyar ödedim." 
Şimdi, Sayın Bakan burada, tıpkı eski bakan gibi, "SAGEB'den satın alma için para çıkmadı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, bize, biz konsorsiyuma ödedik" diyorlar. Sonra, 2,5 milyar ile 3,351 
milyar arasındaki 800 milyonluk farkı; satın alma nedeniyle ödenen birtakım giderlere bağlı
yorlar. Konuşmasının müteakip kısmında da, kiralamayı, kur farkıyla açıklamaya kalkıştılar. 
Hangisi doğru, Sayın Bakan? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAEA GİRAY (İstanbul) — İkisi de doğru, ikisi 
de var. 

1. ÖNDER KIRLI (Devamla) — Kiralama bedelinin kur farkı mıdır bu 800 milyon lira, 
yoksa SAGEB'in alım sırasında ödediği komisyon, vesaire ücretleri midir? 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI tSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Hayır, ikisi de var. 
1. ÖNDER KIRLI (Devamla) — Bir tane 800 milyon var Sayın Bakan, bir tane 800 mil

yon var. 3 milyar 351 milyon ile, 2,5 milyar arasındaki farkı konuşuyoruz. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — İki tane var, iki tane. 
t. ÖNDER KIRLI (Devamla) — Bir bakan, 20 dakika içinde, aynı konuda, birbirinden 

tamamen farklı gerekçeleri ileri sürüyorsa, değerli arkadaşlarım, konu, mutlaka araştırılmalı
dır. Görüyorsunuz, işler öylesine karışmış ki, Sayın Bakan da işleri karıştırıyor. 
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MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Zabıtları okumak la
zım; iki defa var. 

t. ÖNDER KIRLI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan, İçişleri Bakanının, 
Komisyonda, firma temsilcisinin değil, bankalar konsorsiyumunun bu parayı ödeyeceğini be
lirterek düzeltme yaptığını belirttiler. O Komisyonun Uıtanaklan yammdadır, eğer komisyon 
zabıtlarını Sayın Bakan okumadan bunları söylüyor ise, Sayın Bakam kınarım; okuması gere
kirdi. Eğer zabıttan okuduğu halde böyle söylüyorsa, kendisini ayıplarım; çünkü, zabıtlar Sa
yın Bakanı yalanlıyor. Sayın İçişleri Bakam, açık ve kesin olarak, herhangi bir konsorsiyum
dan bahsetmemiş, alınan 4 Puma helikopteri için ödemenin SAGEB'çe yapıldığım açık ve ke
sin biçimde vurgulamıştır ve bu husus, Plan ve Bütçe Komisyonunun 9.11.1988 günlü oturu
mun zabıtlarının 288 inci sayfasına aynen geçmiştir. 

Değerli arkadaşlanm, zabıtlara rağmen bu kürsüden böyle gerçek dışı bir beyanı Cumhu
riyet Hükümetinin bir Bakanına yakıştıramadığımı üzülerek belirtiyorum. 

"Genel maksat helikopteri" deniyor; sonra, acil nedenlerle helikopter ihtiyacından bah
sediliyor... Bu helikopterlerin fotoğrafları basında çıktı; savaş helikopterleri olduğu belirtildi, 
hiçbir tekzip görmedi. Neden gerçeği gizlemek istiyoruz? Bir sıcak savaş var; acil helikopter 
istiyorsunuz; sonra, bunları, taksi kiralamakla bir tutuyorsunuz!.. İnsanın gülmesi mi, ağla
ması mı gerek, takdiri sizlere bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlanm, diğer yandan, Millî Savunma eski Bakam bana verdiği cevapta, "1986 
- 1989 yıllan arasında, çeşitli kuruluşlara, proje bazında, avans, sermaye iştirak, araştırma-
geliştirme amaçlı ödemelerde bulunduk" diyor. 

Pekiyi, bu ödemeler hangi kuruluşlara yapılmış, ne kadar verilmiş, hangi amaçla öden
miş, sonucu ne olmuş? Acaba, bütün bunlar 3238 sayılı Yasaya uygun olarak mı yapılmış; yok
sa, pilotlanyla birlikte kiralanan helikopterler olayında olduğu gibi, SAGEB ödünç para mı 
vermiş; Savunma Sanayiini Geliştirme Fonu, bir finans kuruluşu gibi mi kullanılmış? 

Sayın Millî Savunma Bakanı, "Bu işlerin yasal dayanağı 3238 sayılı Kanunun 6 ve 10 un
cu maddeleri" diyor. 

Açınız 3238 sayılı Yasayı, Madde 6, komitenin görevlerini sayıyor; bu görevlerin hepsi de 
savunma sanayiinin geliştirilmesiyle ilgili. Madde 10, başkanlığın görevlerini sayıyor; bu gö
revlerin hepsi de savunma sanayimizi kurmakla, geliştirmekle ilgili. Hiçbirinde Emniyet Genel 
Müdürlüğü veya başka bir kamu kuruluşuna borç vermek, kredi açmak yok. 

Bütün bu uygulamalan araştırmak, denetlemek bizim görevimiz değil midir? Bunlara göz 
mü yumacağız; yoksa, iktidar kanadından olsun, muhalefet kanadından olsun, ulus önünde 
yemin etmiş milletvekilleri olarak, görevimizi mi yapacağız? önümüzdeki sorun budur. Bu.yolda, 
önümüze, aynı hükümetin iki bakanının, aynı konudaki beyanlan birbiriyle açıkça çelişen, bir
birlerinin beyanlannı reddeden yazılı belgeleri elimdedir; isteyen sayın milletvekiline sunabilirim. 

Bu sayın bakanların bugün kabine dışında kalmış olmaları, durumu değiştirmez; sürekli 
olan, hükümetleridir, devlet işleyişidir. Yüce Meclisin, bu fevkalade önemli konuda, ulusal sa
vunmamızı ilgilendiren konuda, parti farkı gözetmeden titizlik göstermesini, konuya el 
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koymasını, uygulamaları aydınlığa çıkarmasını diliyorum.. Bu suretle, hem gerçek ortaya çıka
cak, kuşkular dağılacak, güven ortamı sağlanacak, hem de, Meclis denetiminin işlediği, işleye
bildiği gösterilecektir. Ayrıca, kişileri ve kurumları, sürekli zan altında, töhmet altında tutma
nın, o ezikliği sürdürerek kayıtsız kalmanın, hiç kimseye, hele hele demokratik parlamenter 
düzene yararı olmadığını düşünmenizi diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Anavatan iktidarı, Meclis denetiminden, nedense hoşlan
mıyor. Anavatan Grubunu oluşturan değerli üyeler de, haksızlıklar yapılmamasını, hükümet 
icraatlarının başıboş bırakılmaması gerektiğini başbaşa görüşmelerde dile getiriyorlar; ne var 
ki, sorunlar Meclise getirildiğinde, araştırma önergelerimizi reddetmekte de tereddüt etmiyor
lar. Oysa, Meclis araştırmasının amacı, hükümetlerce yapılan uygulamalarda Meclis denetimi
nin sağlanmasına yöneliktir; bu Parlamentonun, yetkilerine sahip çıkması, üzerine tereddütler 
bulunan dedikodu ve spekülasyonlara konu edilen uygulamalarda konuya aydınlık getirmesi, 
güvenilirlik sağlamasıdır. Meclis araştırması sonucunda, korkmayın, hükümetler düşmez; eğer, 
varsa, işleyişteki eksiklikler, hatalar ortaya çıkar, yasal boşluklar tespit edilir, bunların düzel
tilmesi yolu aranır. 

Meclis araştırması, denetim fonksiyonu yanında, hükümetin kendisine bir çeki düzen ver
mesini de sağlayabilir. Bütün bunlar, Meclisin saygınlığı açısından da, hükümetin uyarılması 
açısından da, ülkemiz açısından da önemlidir ve yararlıdır. 

Ülkenin kaderini elinde tutan Yüce Meclisin, her türlü parti mülahazasını bir yana iterek, 
kendisinden beklenen sorumluluk duygusu içinde, meselenin üzerine gitmesi ve Hükümetin de, 
Meclis araştırmalarından çekinmemesi, temel kıstas olmalıdır. Bunu yapmadığımız, yapama
dığımız sürece, hem araştırmaya neden olan konularda ortaya çıkan bulutlar dağıtmayacak; 
bir şüphe, bir kuşku, bir dedikodu yumağı büyüyecek, hem de Parlamentonun, görevini yap
madığı' söylentileri sürüp gidecektir. Buna kimsenin hakkı olmadığına inanıyorum. 

Geçmişte, banka kredilerinin kullanılmasındaki yolsuzluklardan, Dışişleri Bakanlığınca 
yapılan alımlardaki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına kadar pek çok araştırma talebini red
dettiniz; ama, sonra bunların birçoğu hakkında adlî mercilerde davalar açılarak ya da Memu
rin Muhakematı Yasasına göre resmen soruşturmalar başlatılarak, iddialar haklılık kazandı; 
hatta, dava açıldıktan sonra, bu Meclis, araştırma önergelerini kabul etmek zorunda kaldı. 

Meclisin reddettiği bir araştırma önergesindeki hususların sonradan haklılık kazanması, 
davalara, resmî soruşturmalara konu olması, bu Meclisin itibarını sarsmamış mıdır değerli ar
kadaşlarım? Muhalefetten geldi diye, iddiaları, yanlışlıkları ortaya koymak için yapılan talep
leri, otomatiğe bağlanmışcasına, inatla reddetmekle ne kazanabiliriz? Bizler ne kazanabiliriz, 
ülkemiz ne kazanabilir, Parlamentomuz ne kazanabilir? Kaybeden, sadece Parlamentodur, Par
lamentonun itibarıdır; buna hakkımız olmadığını hepinizin kabul edeceğine inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bütün bunları düşünmenizi diliyorum ve sözlerimi, şimdi 
Anavatan Partisi saflarında bulunan, çok sevdiğim, çok değerli bir politikacının 12.3.1986 ta
rihinde bu Meclis kürsüsünden söyleyerek Meclis tutanaklarına geçirdiği, ama, o zaman bir 
muhalefet sözcüsü olarak konuştuğu ve benim bugün de yürekten katıldığım cümleleriyle bağ
lıyorum. Bugün Anavatan Partisi içindeki bu değerli arkadaşımız şöyle diyor : "Meclis araştır
ması, büyük bir hadise değildir; belli bir konuda, Meclisin tümünü ve kamuoyunu tatmin et
mek için yapılan bir incelemedir. Eğer, Hükümet, 'Bir kuruş dahi kanun dışında kullanılma-
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mıştır' diyorsa; eğer, Hükümet, 'fonlar konusunda kesinlikle usulsüzlük yoktur* diyorsa; eğer, 
Hükümet, Anavatan Partisi Grubu sayın sözcüsünün de biraz önce ifade ettiği gibi, bu konu
da başarılı bir Hükümetse, niçin Meclis araştırmasına tepki gösteriyorsunuz? Niçin Meclis araş
tırmasını kabul etmek istemiyorsunuz? Gocunacak bir şey mi var? Bundan daha iyi bir fırsat 
olur mu? Muhalefeti mahcup etmek için bundan daha iyi bir imkân elinize geçer mi? (SHP 
sıralarından "Kim o?" sesleri) 

Sayın Başkan, sayın üyeler, SAGEB gibi, ulusal savunmamızın temel taşlarından biri olan, 
üzerinde hepimizin titrememiz gereken bir kurumun işleyişindeki, belgelere dayalı, Plan ve Bütçe 
Komisyonunun tutanaklarına geçmiş bu açık çarpıklıkların üzerine bu Meclis gidecek mi, git
meyecek mi? Savunmamızı güçlendirmek için kurulan bu fondaki harcamaların, onu yaratan 
yasaya uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyecek miyiz, denetleyemeyecek miyiz, bunu 
biraz sonraki oylama gösterecektir. 

Yüce Meclisin, bu duyarlılığı göstererek, önergemizin kabulüne karar vermesini diliyorum, 
saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırlı. 
önerge üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun 10.1.1990 tarihli 62 nci Birleşiminde alınan karar ge
reğince; gündemdeki Meclis araştırması ve genel görüşme önergeleriyle sözlü soruları sırasıyla 
görüşmek için, 16 Ocak 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.43 

• 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

63 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

1 1 . 1 , 1 9 9 0 Perşembe 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 51 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Ku
rumu kapsamındaki süper emeklilerle ilgili olarak Bakanlık görevlerini ihmal ettikleri 
ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci 
maddelerine uyduğu iddiasıyla Sivas Milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski 
Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren 
Aykut haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi (9/3) (Görüşme günü : 23.1.1990) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAtR ÜNGÖRÜŞMELER 

1. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA grevinin 
• nedenleri ile ekonomik ve sosyal boyutlarını ve olayın sorumlularını tespit etmek 

amacıyla Anayasanın 98. inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

2. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda kullanılmak üzere kiralanan ve satın alınan . 
helikopterler için hangi kurumca ne miktar ödeme yapıldığını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

3. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip 
olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 
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«4, — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat 
Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile sonuçlarım ve olayın sorumlularını tespit 
etrhek amacıyla Anayasanın 98 inci,, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

5. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığınan 
Iraklıların sorunlarını, hukukî statülerini ve Uluslararası sözleşmelere göre haklarında 

• yapılacak uygulamayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

6. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 34 arkadaşının, kalkınmada öncelikli 
yörelerin sorunlarını gidermek amacıyla alınacak tedbirleri ve bu konuda uygulanacak 
politikayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

ı7« — Bingöl Milletvekili îlhami Binici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Binasında 
milletvekillerince yapılan çalışmaların ve telefon konuşmalarının kaydedilerek belge 
haline getirildiği iddiasını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/68) 

S. — Bingöl Milletvekili îlhami Binici ve 22. arkadaşının, Bingöl ili Adakb 
ve Karer bölgelerinde yaşayan vatandaşlar arasında cereyan eden olayların nedenlerim 
ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/69) 

9. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan zarar 
gören çiftçilerin sorunlarını ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

10. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 31 arkadaşının, demir - çelik 
işyerlerindeki grevin nedenlerini ve grevden kaynaklanan sorunları tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

11. — Ankara Milletvekili Onural §eref Bozkurt ve 54 arkadaşının, 25 Mart 1984 
tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı iddia edilen 
kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/72) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 10 arkadaşının, Bulgaristan'a karşı 
izlenen politika ve soydaşlarımızın sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 
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13. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu' 
da cereyan eden olaylar ve Hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu konusunda 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

14. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
tarım politikası ve tarım sektörünün sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/15) . ' ' ' » ' ' 

15. — Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan ve 10 arkadaşının, ülkemizin sana
yileşmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

16. — İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve 64 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin sorunları ve Hükümetin bu konudaki tutumu konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/17) 

17/— Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin İli Silopi 
İlçesi Derebaşı Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddia
ları açıklığa kavuşturmak ve alayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/73) 

18. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, kamu iktisadî teşeb
büslerinin ülke ekonomisine katkısı, bunlardan bazılarının satılmasını zorunlu kılan ne
denler ve satılan ve satışa çıkarılan kamu iktisadî teşebbüslerinin değer takdirleri konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

19. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 arkadaşının, Atatürk Orman Çift
liğinin kuruluş ve millete devrediliş amacı dışında kullanıldığı iddiasını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

20. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 25 arkadaşının, Ülkemizin Ulaştır-
*ma Politikası ve Otoyolların yapımı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 

21. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 32 arkadaşının, Hakkâri İli Yon
calı Köyünde 18 Temmuz71989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları ve ola
ğanüstü hal uygulanan illerdeki benzeri uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma» 
açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 
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22. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 43 arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

23. —. Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli İli Lü
leburgaz İlçesindeki iki adet Devlet Üretme Çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddiaları
nı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üıicü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

24. — Niğde Milletvekili Raşit Daldal ve 36 arkadaşının, Ankara İlindeki hava 
kirliliğinin nedenlerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Isfanbül Milletvekili Mehmet Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 hasat döneminde satın alınan ayçiçeği ürünü için 
üreticilere fiyat farkı ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/38) 

3. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanununa göre 
görevlerinç son verilip de bilahara işe alınanlara arada geçen süre için aylık ve özlük 
haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/44) , 

4. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazılarının Antalya Valili
ğince yıktınldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

5. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, ABD ile yapılan Savunma ve Ekono
mik İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının geciktirilme nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/49) 

6. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) 

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

8. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 
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9. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim programları
nın geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/65) 

10. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol liginde 
uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/68) 

11. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

12. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyukşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

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

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

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

16. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Aydınlikevler Körler İlkokulunun 
yönetici kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

17. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatif ince An
kara 100 üncü Yü Sitesinde yaptırılan konut İnşaatları için Sosyal Sigortalar Kuru-
munoa müteahhit firmaya yapılan ödemeye ilişkin Çalışma ,Te Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/86) 

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

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

20. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, bir «dergide yer alan DELTA 
Deri Giyim Sanayii A. Ş. ile ilgili iddialara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) • , 

21. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Türk Kadınım Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan gaze
teye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) (1) 

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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23. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Tokat Hindeki öğrencilerden çe
şitli nedenlerle para toplandığı ve bu ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis edilen 
paralarjn başka amaçlar için kullanıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) (1) 

24. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelenme nedenine ve sınav komisyonunun kimlerden 
oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

25. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edilen 
vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) (1) 

26. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne'zaman tamamlanacağına ilişkin Millî Eğitjm Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) (1) 

27. — Zonguldak Milletvekili §inasi Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir vatandaşın Karayolları 15 ilnci Bölge Şefliği Gö
revlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/110) 

28. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, spor sahalarında meydana gele
bilecek sportmenliğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) (1) 

29. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçesinin 
ne zaman il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

30. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atanma
sından önce, T.R.T. Yüksek Kurulunun yaptığı toplantılara ve gösterdiği adaylara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/112) 

31. „— Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki Sandal 
Grubu içme suyu şebekesinin kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köylerin su 
alamadığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyiişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/114) 

32. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkfye Taşkömürü 
Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında 
imtihansız personel alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

33. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve köylülere taksitle satılan traktörlerin adedine 
ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/116) 

34. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Seka işçilerinin greve itildiği 
iddiasına ve işverence lokavt ilan edilmesinin gayesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/117) 

35. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (1) 
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36. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çabşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitkn Gençlik ve Spoc 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) (1) 

37. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim 
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

38. — Antalya Milletvekili ibrahim Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 

39. — Kütahya MÜletvekili Mehmet Korkmaz'm, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

40. — 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 Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

41. — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama ilçesindeki ilk ve 
orta dereceli okulların öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/232) (1) 

42. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ayük bir derginin yayın yönetmeni 
ve Ankara temsilcisi ile diğer çalışanlarının takip edildikleri ve gözetim altında tutul
dukları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/233) (1) 

43. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda TBMM çalışmalarına yer verilmediği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) 

44. — 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) 

45. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırh'nın, Başbakanlık için satın alınan 
uçaklar nedeniyle yapılan-harcamaya İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/235) (1) 

46. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullardaki 
öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/245) (1) 

47. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, insan Hakları Sözleşmesine rağmen 
gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapıldığı ve işkence yapanların korunduğu 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

48. —Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara ili Gölbaşı ilçesi eski 
Belediye Başkanı ile imar Müdürü haklarındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü sofu önergesi (6/125) 

49. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım Derneği öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli malzeme 
ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.I. Orta Anadolu Linyit îşletmesince karşılandığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 
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50. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt tline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) (1) 

51. .— Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbarik'ta «Turgut özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesıi (6/127) 

52. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta 
önceden satışa çıkarılmasının karaborsaya neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gerfçlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) (1) 

53. — İzmir Milletvekilli K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa' 
da termik santral lar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayii tesislerinin yaptığı 
olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

54. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üretici
lerine ürün bedellerinin ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/249) (1) 

55. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/250) (1) 

56. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 tari
hinde polisçe yapılan kontrol sırasında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

57. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, tütün ve yabancı sigara ithalatına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesıi (6/252) (1) 

58. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, yurtlara girerrleyen öğrenci
lerin sayısına ve sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/256) (1) -

59. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakarın, Seka îzmit Fabrikasının kaldı
rılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/131) 

60. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) 0 ) 

61. — Çorum Milletvekili Rıza Uıman'ın, Çorum iline bağlı bazj köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi/ 
(6/258) (1) 

62. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır tli Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya ve sorumluları hakkında ne gibi işlem yapıl
dığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

63. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve bu 
belediye başkanlıklarına valiliklerce yapılan atamalara ilişkin İçişleri-Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/260) (1) 



64. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi iadesi 
ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/134) 

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

66. — Adana Milletvekili Cüneyt C^nver'in, tzmir Büyükşehir Belediye Başkam 
ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bulunmaları 
nedeniyle herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığına ;lişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/316) (1) 

67. — İçel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) (1) 

63. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyelere 
yapılacak yardım ve ödemeler tertibinden hangi belediyelere ne miktar yardım yapıl
dığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

69. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇUKO-
BlRLlK'çe gerçekleştirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/263) (1) 

70. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, eğitim önlisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerin intibaklarının yeniden 
düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/264) (1) 

71. — Adana Milletvekili M. Halit Dağiı'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) 

72. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına atama yapılmamasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/301) (1) 

73. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine ve 
canlı koyun sayısında görülen düşüşün nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/139) 

74. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

75. — Ankara Milletvekili tbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet-, 
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor, Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

76. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

77. —Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 
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78. — Adana Milletvekilli Orhan Şendağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile ça
lıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

79. — Adana . Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski 
Kozan yolunun, Misıs hududu Göztepe mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

80. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) 

•81. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

82. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana îli Yüreğir îlçesi Kâzım 
Karabeıkir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptırıtmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) . 

83. — Adana Milletvekilli Orhan Şendağ'ın,-Adana İM Yüreğir İlçesi Yunusoğlu 
Köyünde sağlık ocağı yaptırılmamasımn nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

84. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/158) 

85. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia edMen değişikliklere ve imar plam düzenleme 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/159) 

86. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak II Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/160) 

87. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'ın, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/161) 

88. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emekli
lerinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp ya
pılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

89. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta Antalya Dereboğazı yolu 
için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tahsisata ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/163) 

90. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran işyer
lerinden Konut Edindirme Fonu için toplanan para miktarına ve fondan yararlanan
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/164) > 

91. -̂ - Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/165) 

92. —Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatına 
ve fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/166) 
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93. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ÇAY • KUR'un elinde' 
bulunan radyosyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner-

' gesi (6/167) 
94. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçesinde 

meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar içıin yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

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

96. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Müdür
lüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Balka
nından sözlü soru önergesi (6/170) 

97. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi Kâ-
zımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü som önergesi (6/172) 

98. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçesin
deki Çark suyunun ıslahına ve Aşağr* Sakarya Projesine ait çalışmaların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

99. —Kocaeli,Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatların ne zaman tamam
lanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

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

101. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu inşaatı
nın ne zaman ihale edileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/177) 

102. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köylerde 
yapılmakta olan sanayi ve falbrika inşaatlarının ruhsatlarının bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

103. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyünün 
ne zaman içme suyuna kavuşturulacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/180) 

104. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu ilçe
ye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) 

105. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narh Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/182) 

106. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çıkarılmasının öğretmenler ve öğrenciler üze
rindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/183) 
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107. —Zonguldak Milletvekili §inasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

108. — Zonguldak Milletvekili Şınası Altmer'ın, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/185^ 

109. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük ilçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacaık afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/186) 

110. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

111. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa ya-
püan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/305) (1) 

112. —; İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

113. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek konulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) 

114. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü toru önergesi (6/192) 

115. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın,. Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) 

116. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Amasya ili Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

117. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

118. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, yülık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) ^ 

119. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/197) 

i 20. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, SEKA'dak. grevin nedenin» ve 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

121. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'uı, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşünülemediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına İlişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 
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122. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

123. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına 
ve bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/200) 

124. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kufun, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/201) 

125. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, şeker p*ücarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

126. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, günlük bir gazetenin 3.11.1988 
tarihi nüshasında Çalışma v« Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu 
teşkil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207) 

127. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara tli Şereflikoçhisar İlçesine 
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (1) 

128. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergelerden 
bir kısmının Gebze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

129. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapı
lan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

130. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, «Yakın Tarih» adü ansiklopedide 
Atatürk'ü ve Atatürk tikelerini yeren ifade ve bölümler bulunup, bulunmadığına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) (1) 

131. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta tli Yalvaç İlçesine bağlı 
Yarıkkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

132. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında ger
çekleştirilen gül alımlarına ve yapılan Ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/210) 

133. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta tli Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

134. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ve Şarkika
raağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

135. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen kere
vit balıklarında görülen hastalığın giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 
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136. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/214) 

137. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin ve 
Diyarbakır illerinde köy konıculan tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) (1) 

138. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Köyün
den bir vatandaşın Kuşlukçayırı Köyü Bircemal Mezrası korucularından biri tarafın
dan öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) (1) 

139. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyünün 
başka bir mahalle taşınmasına dair projenin 1988 yılında gerçekleştirilememesinin 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakınından sözlü soru önergesi (6/215) 

İ40. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde Merkez İlçesine bağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Bayındırlık 
ve İsıkân Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

141. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde yapıl
ması düşünülen İmrahor Göletine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/218) 

142. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Mansurlu - Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) 

143. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

144. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Fonundan konut yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/223) 

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

146. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan vatan
daşların borçlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/225) 

147. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gazete
nin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/227) 

148. ~-̂  Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana llinds askerî birliklere akar
yakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/331) (1) 

149. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan edi
len Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının dur
durulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 
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150. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Göcek'teki 
yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

151. _ Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere ilçesi Kaya
dibi Köyü Evil Mezrasmdaki bir vatandaşıı evinin jandarma tarafından» yıkıldığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete tabi tutJİduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
«özlü soru önergesi (6/333) (1) 

152. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 
Öi Yüksekova İlçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/334) (t) 

153. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli - Uludere İlçesi Şen-
oba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

154. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hak-iâri ili Yüksekova ilçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Ay-
tepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddiası
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/336) (1) 

155. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç İlçesinde ya
pılmakta olan Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ve tesi
sin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/239) 

156. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 tari
hine kadar açılmamış olan okullara ilişkin: Millî Eğitim Gençlik ve; Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/241) 

157. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

158. —Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ilindeki belediyelere 1988 
yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/337) (1) 

159. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 
öğrencilerinden birinin Devlet güvenliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye zorlandığı id
diasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

160. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı köyler
deki vatandaşların sınıflandırıldığı ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

161. — Erzurum Milletvekili ismail KÖse'nin, vergi kontrolörlerinin mal varlık
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) 

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

163. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek »ve bir şir
ket tarafından istanbul özel İdare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/255) 



— İt — 
164. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine ver

diği demece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 
165. —-Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesine iliş

kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) (1) 
• 

166. - - İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon liranın 
üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip ödenmediğine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

167. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş - Gök
sün, Göksün - Elbistan, Göksün - Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş karayollarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 

168. —Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan Ter
mik Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imalatının ne zaman gerçekleştirileceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

169. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Adatepe ve Karakuz 
barajlarının yapımına ne zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/270) 

170. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe taban 
fiyat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/271) 

171. —• Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş Hin
de tütün ekimine müsaade edilip edilmeyeceğine ve bu tide ne zaman Gümrük Müdür
lüğü kurulacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

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

173. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
ŞehL Stadyumunun ne zaman çimlendirileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

174. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

175. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Alüner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/277) 

176. — Denizli Milletvekili Adnan Keskinim, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen *krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

177. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî partile
rin radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına 
dair Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 
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178. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon tü Sandıklı İlçesi Akha-
rım Kasabası Ortaokulunun öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344), (1) . 

179. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına hakaret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

180. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Diyarbakır Ui Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı vatandaşlara koruculuk için başvuru formu im
zalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) (1) 

181. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A. Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazf sorunlara ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

182. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra, bölgede gözaltına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/349) (1) 

183. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Merkez 2 No. lu Sağlık 
Ocağında görevli iki hemşirenin görev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları olayına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergeıi (6/350) (1) 

184. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Denizinde 
trol ve algarina üe balık avcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/280) 

185. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Samsun - Havza İlçesi 25 Mayıs 
Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz atama yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) (1) 

186. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, gece bekçilerine de silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine^ ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

187. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesinin ne zaman il yapıla
cağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) 

188. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede kaç kişinin korucu olarak görevlendirildiğine ve 
korucuların karıştıkları adlî olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/352) (1) 

189. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastaların sayısına v^ 
bu Vonuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakacından 
sözlü soru önergesi (6/284) 

190. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gülköy 
ve Kavak köylerine sağlık evi yaptırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/285) 

(63 üncü Birleşim) 
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191. —İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'm, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

192. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

193. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/288) 

194. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

195. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama proje-
sine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

196. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana 
büyükşehir belediyelerinin yurt' dışından borç alıp almadıklarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/357) (1) 

197. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde îjeker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) 

198 — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne za
man açılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/293) 

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

200. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/3.'İ8) (1) 

201. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İmar Uygulama Fonundan aldığı kredilerin miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/359) (1) 

202. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçların miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

203. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

204. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin 
Bayındırlık ve İ»kân Bakanından sözlü soru önergeni (6/298) 
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205. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta tli Sütçüler ilçesindeki 
Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorun
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sanı önergesi (6/299) 

206. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Karakaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/308) 

207. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hakkında 
ihbar ve şikâyette bulunulup bulunulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/309) •, 

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

209. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi 
alanlara ve adı geçen Fon'dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakanda*. 
sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

210. — Mardinı Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Mardin İli Midyat İlçe
sinde görevli bir komiser yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

2111 — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta - Eğirdir İlçesi Endüstri 
Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) , 

212. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Maniısa 
tli Selendi ilçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/312) 

213. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğ
retim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

214. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözdü soru önergesi (6/372) (1) • v . 

215. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Altınkayu Barajı sahasında kalan 
Samsun tli Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 

216. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi mezunları ile diğer 
fakülte mezunları arasında ayrım yapıldığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 
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217. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'în, İzmir Büyiikşehir Belediyesinin kurduğu 
veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
»özlü soru önergesi (6/373) (1) 

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

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

220. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefon
ların güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi 
(6/377) (1) 

221. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ıjn, Türkiye Emlak Bankasınca 1988 
yılında ikram faslından yapılan harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kampanyasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/378) (1) 

222. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'ın, elektrik üretim yollarına ve maliyetle
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) (1) 

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

224. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.12,1988 tarihinde basına dağı
tıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/382) (1) 

225. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tantali Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve t i kân Bakanından sözlü soru, önergesi (6/3Ş3) (1) 

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

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

228. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı tdarî ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT Müsteşar
lığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

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

230. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt ille
rinde 25.12.1988 tarihinden bugüne kadar göz altıfla alınan vatandaşlara ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) (l) 

231. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
Uluslararası danışmanlık firmalarından alman hizmetlere ve yapüan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) (1) 
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232. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına İlişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 

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

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

235. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faa
liyetleri Düzenleme Fonuna ve elektrik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/394) (1) -

236. —Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kurmak 
amacıyla Samsun İline bağlı Asaraağâç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 1985 -1986 
yıllarında kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/404) (1) 

237. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun» 1978 -1988 yıllarında toplanan 
gelir vergilerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/395) (1) 

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

239. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin borç
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

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

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

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

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

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

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

'246. —Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile il
gili çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/328) 



.• . — 2 2 — 

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

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

249. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan Vezir
köprü İlçesi Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Baymdırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/3,39) 

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

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

252. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesinde söz
leşmeli olarak .çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

253. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel 
Müdürünün Amerika'ya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cum
huriyet Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/409) (1) 

254. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçı-
laniı konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/410) (1) 

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

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

257. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ankara Demirlbahçe Ortaokulu 
İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) (1) 

258. —Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 1988 yılında 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (I) 

259. — Mardin MiEetvekili Mehmet Adnan Bkmen'in, Ankara Bahçeliievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 

« 
önergesi (6/415) (1) 

260. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler 
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hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gen (6/416) (1) 

261. — Adana Milletvekili M. Selahattin Küıç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (1) ' 

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

263. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendiri
len grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/420) (1) 

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

265. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 198? ve 1988 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kıs-
mımn satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

266. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Merkez 
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli kararname gere 
ğonce Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan vergi 
iadelerinin ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1) 
- 267. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzuum İli Şenkaya Lçesine 

bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme 
kararının infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularına ilişkin İçişleı' Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/426) (1) 

268. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabümesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/427) (1) 

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

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

271. — İzmir Milletvekili Fuat Kücı'nm, 31.12.1988 tarihi itibariyle TARİŞ'in 
üreticilere • ne kadar borcu bulunduğuna ve bu borcun ne zaman ödeneceğine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) (1) " 

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

273. —- İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Burdur 11 merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba okul-
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larına nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/353) 

274. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddia
lara ilişkin içişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/432) (1) 

275. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün • talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadım 
Gazetesine ödenen reklam ücıetüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1) 

276. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemilter döneminde Em
lak Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırı
lan döviz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/434) (1) 

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

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

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

280. *— istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

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

282. —Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya 
illerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan, imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/45i) (1) 

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

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

285. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından söjfllü soru 
önergesi (6/363) 
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286. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Sütçüler İlçesi Kara-
. diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

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

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

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

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

291. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıyla 
1988 yılında Türkiye'ye hangi ülkelerden kaç içişi çağrıldığına ve bu amaçla ne kadar 
harcama yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru.önergesi (6/448) (1) 

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

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

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

295. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 

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

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

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



- 26 — 

299. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğittim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

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

301. — Tekirdağ Milletvekilli Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı 
seçiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin 
İçişleri .Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

313. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2,5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 
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314. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/474) (1) 

315i — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldırılmasının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

316. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm, »on beş yıl içinde ülkemizle 
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) (1) 

317. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Ataiay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle 
gözaltına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) O) 

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

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

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

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

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

323. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı
na yapılan bağışlara iişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (i) 

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

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

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

327. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 
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328. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vak
fına ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

329. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vakfı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/493) (1) 

330. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alman vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi 
tedbirler alınacağına ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

331. — Denizli Milletvekili Adnan Kçskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru Önergesi (6/495) ı(l) 

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

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

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

335. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen 
firmalar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 

336. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskinin, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin - içişleri 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

337. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer aıkn «özalla isviçre'de görüştüm» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

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

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

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

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

343. — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Niğde îlindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve TaJbiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

344. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, fişleme ve buna bağlı pasaport ver
meme uygulamasının ne zaman sona ereceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/521) (1) 

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

-346. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, Habur Sınır Kapısının Irak bölü-
münde oluştuğu iddia edilen araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi tedbirler alına
cağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) (1) 

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

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

349. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt îli Eruh İlçesi* Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin iç
işleri Bakanından sözlü toru önergesi (6/538) (1) 

350. — ' İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
M i l Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

351. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersinin, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik iş
letmelerindeki greve ilişkin Başbakandan iözlü soru önergesi (6/539) (1) 

352. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının aylık 
olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/540) (1) 

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

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

355. — Eslklişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın,, amatör spor kulüplerine de yardım ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

356. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadc-l'un, Karabük ve iskenderun Demir - Çe
lik fabrilkalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 
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357. — istanbul Milletvekili Hali Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi 
Eski Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü sioru önergesi (6/477) 

358. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının ya
bancı şkketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

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

360. — Kars Milletvekilli Mahmut Aiınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayali ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) -

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

362. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Sımak ilçesindeki bazı yay
la ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık dayurusuna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/549) 1(1) 

363. — Nevşebür Milletvekili Esat Kıra'thoğlu'nun, yasadışı Türkiye Komünist Par
tisi ve kapatılan Türkiye işçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için gü
vence vefilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

364. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Sımak ilçesine bağlı bazı 
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1) 

365. — Diyarbakır MilletVjekili Fuat Atalay'ın, Sımak ilçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1) 

366. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçesi Balveren Köyü ile Si-
lopi ilçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilsfcin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

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

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

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

' 370. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şıımak tlçe merkezinde bazı vatan
daşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi'£6/558) (1) 

371. — Mardin Milletvekilli Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresindeki 
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 
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372. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

373. — Edirne Milletvekili Erdali Kafcn'ın, Millî Piyango İdaresince gerçekleştiri
len «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/561) (1) 

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

375. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından gö
zaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkında 
soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (1) 

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

377. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tedblirterin alınmadığı iddiasına lişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/478) 

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

379. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
ididıa edlilen bir vatandaşın ölümüne neden olanlar hakkında ne gibi işlemler yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

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

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

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

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

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

385. — Edirne Milletvekili Melımet Fuat Erçet'in'm, Bulgaristan'dan ülkemize 
göç eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin aedenine ve göç dayının ma
liyetine ilişkin Başbakandan sösiü soru önergesi (6/572) (1) 

386. — Hatay Milbtvekili Ali Uyar'ın, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/578) (1) 
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387. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, DYP üst yöneticilerinden bazılarının 
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/579) (1) 

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

389. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza, ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/5811) (1) 

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

391. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 1005 sayılı Kanun uyarınca halen şe
ref aylığı alanların sayısına ve şeref aylığı gösterge rakamının artırılıp artırılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/583) (1) 
, 392. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya Birlik tarafından satın alı
nan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

393. — içel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, İspanya seyahatine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/610) (1) 

394. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'm, Tunceli İli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine 11 Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/586) (1) 

395. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışında
ki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/587) (1) 

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

3974 — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'm, Bergama - Terzihaliller Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 

398. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, izmir Hine bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borçla
rının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

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

400. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 31.6.1989 tarihinde İzmir'de meydana 
gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

'401. —İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/594) (İ) 
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402. — Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

403. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkediidiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (G/496) 

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

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

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

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

408. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Balkanından sözlü soru önergesi (6/501) 

409. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftütoğlu'nıın, Sâlbuncular Çay Fabri
kasının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

410. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftübğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme ̂  tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/503) 

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

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

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

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

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

(63 Üncü Birleşim) 
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41'6â — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddiasıy
la hakkında Memurin.Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

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

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

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

420. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanı'nın Bursa gezisi nede
niyle hazırlanan protokolde siyasî parti temsilcileri arasında ayrıcalık yapıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) (1) 

421. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudut
ları. dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanaca
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

422. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarih
leri arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) (1) 

423. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/511) 

424. — izmir Müetvpkli Veli Aksoyfan, Yortanlı ve Çaltokoru barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1) 

425. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, izmir Bornova Anadolu Lisesi tören 
alanındaki Atatürk büstünün okul müdürü tarafından söküldüğü iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) (1) 

426. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Ankara Özel Arı Lisesindeki bazı öğ
renciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) (1) 

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

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

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



— 35 — 

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

4311. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

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

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

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

I 

435. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, tarihi eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

436. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Antalya'da yapılan Avrupa De
mokratik Birliği Konferansına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden temsilci çağırıl-
mamasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/623) (1) 

437. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, A.B.D. Senatosuna Ermeni soy
kırımı iddiasıyla ilgili olarak sunulan teklifin nasıl değerlendirildiğine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) (1) 

438. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar İlçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) (1) 

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

440. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçe
sindeki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libyalılara satılacağı veya kiralanacağı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

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

442. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kamu Ortaklığı ve Akaryajkıt Tü
ketim fonlarında 1989 yılında toplanan para miktarına ve bu fonlardan hangi projeler 
için ne miktar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) (1) 
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441 — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 3083 numaralı Kanun uyarınca eski 
sahiplerine iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/630!) (1) 

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

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

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

447. —•• Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, güvenlik gerekçesiyle eğitime açı
lamayan, okul sayısına ve Diyarbakır ili Kulp İlçesi Üçkuyu Köyündeki vatandaşların 
konut dokunulmazlıklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/631) (1) 

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

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

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

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

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

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

454. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985 -1989 yıl
larında aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/653) (1) 
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455. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği 
yolu üzerindeki Mescid-i Selam Vakfında Atatürk.ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyet
lerde bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

45:6. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güvenliği 
sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/654) (1) 

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

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

459« — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
hefhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/641) (1) 

460. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

.(6/642) (1) 

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

462. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'm, 1983 yılından bugüne kadar örtülü 
ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

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

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

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

466. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, 1983 yılından bu yana özel okullara 
bütçeden veya bütçe dışı kaynaklardan yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/66Ö) (1) 

467. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - işlet - devret modeliyle ya
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/661) (1) 

468. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Horzum olayıyla ilgili iddialar 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) (1) 
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469. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ülkemizin, Denizlerin Gemiler
den Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesine ne zaman taraf olacağına ilişkin Baş- * 
bakandan sözlü soru önergesi (6/662) (1) 

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

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

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

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

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

475. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, BAĞ-KUR iştirakçilerinin emek
li aylıklarına ve üniversite hastanelerinden yararlanamamalarıntn nedenine ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

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

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

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

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

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

481. — Bingöl Milletvekili llfoami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) (1) 
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482. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

483. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla ve Çaımardı ilçe
lerine bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

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

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

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

487. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun İli Merkez İlçesi Batlama 
İnişdibi yoluna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/673) (1) 

488. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, işçi ve memurların malî durum
larının düzeltilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/617) 

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

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

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

492. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan iş
çilerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

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

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

495. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin İli Ömerli İlçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi ı(6/651) 
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496. — Erzurum Milletvekili İsmail K'öse'nin, İstanbul'daki Fener Patrikhanesi
nin yeniden açılmasına hangi makamlarca izin verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/652) 

7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1, — 3201 Sayılı 'Emniyet Teşkilatı Kanununun 19 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/651) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 
18.12.1989) 

X 2. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve içiş'leri 
Komisyonu Raporu (1/654) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

3. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı 
Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Hülkmünde Kararname ve Adalet Komisyonu. Raporu (1/537) 
(S. Sayısı : 248 ve 248'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 31.5.1989; 2(U2.1989) 

4. — Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki 
Veren Hüküm'lerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (1 /446, 1 /480) (St Sayısı : 243 ve 243'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 31.5.1989; 24.12.1989) 

5. — Konya Milletvekilli Mehmet Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci 
Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi ile Maddeye BjLr Fıkra İlave Edilme
sine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/97) (S. Sayısı : 228 
ve 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.3.1989; 20.9.1989) 

6. — 26 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Ne
cat Tunçsiper'in, Balıkesir İlinde Gömeç Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişıleti ve Plan ve 'Bütçe komisyonları raporları (1/550, 2/157) '(S. Sayısı : 
275) (Dağıtma tarihi : 17.10a1989) 

7. — Samsun Milletvekilli Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Teşeb
büsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 2.11.1989) : 

8. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1 /6Ö8) 
(S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.11.1989) 
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9. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 arkadaşının Sigara, Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Mil
letvekili Cüneyt Caınvet'in 1177 Sayılı Tütün ve Tüıtün Tekeli Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın 
Zar arlarının önlenmesi İçin 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Saylı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine ilişkin Yasa önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı .: 286) (Dağıtma tarihi : 
28.11.1989) 

10. — 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/640) (S. 
Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi: 29.11.1989) 

11. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 57 Arkadaşının* 2820 Sayıl» 
Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/119) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi : 4.12.1989) 

12. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Beş Ek Madde ile İki Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında 7.12.1988 Tarih ve 3510 Sayılı Kanun ve Anayasa
nın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sayısı : 236 ve 
236'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 13.4.1989 6.12.1989) 

13. — Siirt Milletvekili Zeki Çeliker ve 91 Arkadaşının, Yasama Organı Üyeli
ğinden Emekli Olanların özlük Haklarına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/241) (S. Sayısı: 293) (Dağıtma tarihi : 6.12.1989) 

14. — 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ye İçişleri Komisyonu Raporu (1/631) (S. Sayısı : 294) 
(Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

!X 15.— Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Hukukî 
ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları raporları (1 /460) 
(S. Sayısı: 297) (Dağıtma tarihi: 18.12.1989) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Karşılıklı- Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasımn Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/540) (S. Sayısı: 298) (Dağıtma tarihi: 18.12.1989) 

X 17. —Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Hu
kukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma-Sözleşmesinin Onaylanmasımn Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/485) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi: 18.12.1989) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Hu
kukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasımn Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(IJ51$) (&• Sayısı: 300) (Dağıtma tarihi: 18.12.1989) 
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19. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (1 /641) (S. Sayısı: 301) (Dağıtma tarihi: 20.12.19S9) 

X 20. — Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin 
Şiddet Gösterilerine ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/565) (S. Sayısı: 302) (Dağıtma tarihi: 21.12.1989) 

X 21. — Nükleer Kaza veya Radyolojik Acil Hallerde Yardımlaşma Sözleş- • 
meşinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1 /463) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 24.12.1989) 

X 22. — Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/464) 
(S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 24.12.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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(63 üncü Birleşim) 


