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A) GÜNDEM MŞI KONUŞMALAR 343 

1. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Türkiye'nin son günlerde dış po
litikasındaki değişmeler ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush'un sözde 
Ermeni katliamı ile ilgili konuşmasına ilişkin gündem dışı konuşması 343,348:352 

2. — Kars Milletvekili Sabri Aras'ın, bazı dost ve müttefik ülkelerin, 1915 
olaylarını bahane ederek ülkemize karşı takındıkları tutum ve davranışlara iliş
kin gündem dışı konuşması 343:347 

3.— Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, tşçi Sağlığı ve tş Gü
venliği Haftasına ilişkin gündem dışı konuşması 347:348 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Katar, Cibuti ve Sudan'ı gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü 
Yürür'ün dönüşüne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Devlet Bakanı Cemil 
Çiçek'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1223) 

2. — Irak'a gidecek olan Başbakan Yıldırım Akbulut'un dönüşüne kadar 
Başbakanlığa, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1224) 

3. — Irak'a gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1225) 352:353 

4. — Amerika Birleşik Devletleri ve Çekoslovakya'ya gidecek olan Devlet 
Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1226) 353 

5. — Endonezya'ya gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahret
tin Kurt'un dönüşüne kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Bayındırlık 
ve İskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1227) 353 

6. — Katar, Cibuti ve Sudan'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Şük
rü Yürür'ün dönüşüne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Devlet Bakanı Ce
mil Çiçek izinli olduğundan, Devlet Bakanı İsmet özarslan'ın vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1228) 353:354 

7. — Yugoslavya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dönüşüne 
kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1229) 354 

8. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Kâmran tnan'ın dönüşüne ka
dar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1230) 354 

9. — İsviçre'ye gidecek olan Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın dönüşüne kadar 
Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim özdemir'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1231) 354:355 

10. — İtalya ve Portekiz'e gidecek olan Turizm Bakanı İlhan Aküzüm'ün 
dönüşüne kadar Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1232) 355 

11. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı İmren Aykut'un dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1233) 355 
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12. — Kanada ve Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Millî Savun
ma Bakanı İsmail Safa Giray'ın dönüşüne kadar Millî Savunma Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Ercüment Konukman'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1234) 355:356 

13. — 14 - 15 Mayıs 1990 tarihleri arasında Roma'da yapılacak olan "EU-
REKA'nın Rolü ve 3 üncü Ülkelerle Muhtemel İlişkiler" konulu parlamentola-
rarası toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisinden katılacak üç kişilik parla
mento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1235) 356 

14. — Gaziantep Milletvekili Mustafa, Yılmaz'ın, Anayasa Komisyonu üye
liğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/174) 356:357 

15. — Adana Milletvekili A. Sedat Doğan'ın, Sanayi ve Ticaret Komisyo
nu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/173) 357 

16. — Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararna
me ile, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Hükmünde Kararnamelerin de, konuyu yakından ilgilendirdi
ği tespit edildiğinden, Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonundan 
istenmesine İlişkin Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/1236) 357 

17. — 10/72 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Geçici Başkanlı
ğının, Komisyonun görev bölümü yaptığına ilişkin tezkeresi (3/1237) 358 

C) ÖNERİLER 358 
a) Siyası Parti Grubu Önerileri 358 

1. — Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di
ğer İşler" bölümünün 32 nci sırasında bulunan 275 ve 275'e 1 inci Ek Sıra Sayı
lı (26) İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısının önemine binaen gündemin 
3 üncü sırasına alınarak görüşmelerine 9 Mayıs Çarşamba günü başlanması ve 
bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına, aynı gün saat 24.00'e kadar ça
lışmaların tamamlanamaması halinde, 10 Mayıs Perşembe günü bitimine kadar 
çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin ANAP Grubu önerisi 358:362 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 362 

A) ÖNGÖRÜLMELER 362 
1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin İli Si-

lopi İlçesi Derebaşı Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen olay
la ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 362:377 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 377,392 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 377,392 
1. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 

vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 377 
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2. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 377 

3. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/65) 377 

4. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol li
ginde uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/68) 377:378 

5. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/108) 378 

6. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırh'nın, yurt dışına gönderilecek öğ
retmenlerle ilgili mülakat sınavının ertelenme nedenine ve sınav komisyonunun 
kimlerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/142) 378 

7. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolu
nun tamir edilmemesini tenkit eden bir vatandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şefliği 
Görevlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/110) 378 

8. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) 378 

9. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katı
lan yöneticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) 378:379 

10. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yö
netim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 379 

11. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kul
lanımı destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/234) 379 

12. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.t. Orta Anadolu Linyit tşletme-
since karşılandığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 379 

13. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbank'ta "Turgut özal" 
markalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/127) 379 

14. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/128) 379 

— 334 — 



T.B.M.M. B : 110 8 . 5 . 1990 O: 1 

Sayfa 

15. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma 
tesislerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/250) 392 

16. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Fi-
nans Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hü
kümlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) 392 

17. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum tline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/258) 392:393 

18. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Vergi
si mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi 
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin cevabı (6/134) 393:394 

19. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili ola
rak mahkemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması 
devam eden dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 394:395 

20. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'in, olağanüstü hal uygulaması ne
deniyle yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) 395 

21. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana tlinin sağlık sorunları
na ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) 395 

22. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana tli Yüreğir tlçesi Kâ
zım Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 395 

23. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana tli Yüreğir tlçesi Yunus-
oğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 395 

24. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e 
döküldüğü bölgenin herhangi bir firmaya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 395 

25. — Samsun Milletvekili trfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/162) 396 

26. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran 
işyerlerinden Konut Edindirme Fonu için toplanan para miktarına ve fondan 
yararlananlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Akkaya'-
nın cevabı (6/164) 396:399 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 399 
1. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet Memurlarının disip

lin cezalarının affedilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1182) 399:400 
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2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu ili Tosya 
ilçesinde pirinç ekiminin geliştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne iliş
kin Başbakandan sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kaya-
lar'ın yazılı cevabı (7/1219) 400:401 

3. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu tli Mer
kez, Araç, Daday ve tnebolu Orman İşletme Müdürlüklerinde işlerine ara veri
len geçici işçilerin tekrar işe alınmamalarının nedenine ilişkin sorusu ve Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'ın yazılı cevabı (7/1231) 401:402 

4. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, mevsimlik olarak çalıştırılan Orman 
işçilerinin alacaklarına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lut
fullah Kayalar'ın yazılı cevabı (7/1242) 403 

5. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Zile İlçesi Koçaş köyü göletine iliş
kin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'ın yazılı ce
vabı (7/1251) 403:404 

6. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Türkiye'de bütün suçlar için ölüm 
cezasının kaldırılmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut 
Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1258) 404:405 

7. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Samsun - Çakmak Barajı sa
hasında kamulaştırılan arazilerden bir kısmının kamulaştırma bedellerinin öden
mediği iddiasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Cengiz Altınka-
ya'nın yazılı cevabı (7/1265) 405:406 

8. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Samsun Havza İlçesinde ya
pılmakta olan PTT binası inşaatına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz 
Tuncer'in yazılı cevabı (7/1277) 407 

9. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, İstanbul Hava Limanı şeref sa
lonunun yönetimine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in yazılı 
cevabı (7/1282) 407:409 

10. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 413 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin biran önce Genel Kurulda görüşülmesini sağlamak amacıyla ne gi
bi önlemler alındığına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
İsmet Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/1322) 409:410 

11. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Türkiye Büyük Millet Mecli
si Personelinin kadro ve lojman sorunlarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı ismet Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/1329) 411:434 

VII. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 380 

1. — Başkanın tutumunun içtüzük kurallarına uygun olup olmadığı 
hakkında 380:392 
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TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, Merkez Bankası tarafından uygulamaya ko
nulduğu açıklanan parasal programın başarı şansı ve üç aylık uygulama sonuçlarına ilişkin gün
dem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Güneş Taner; 

Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Zonguldak tlinin kalkınmada öncelikli yöreler 
kapsamına alınması gereğine ilişkin gündem dışı konuşmasına da Devlet Bakanı Kâmran İnan; 

Cevap verdiler. 

Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 23 arkadaşının, kanun hükmünde kararnamelerle ilgili 
olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/27) 
okundu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

10/72 esas numaralı, 25 Mart 1984 tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel mec
lislerinde yapıldığı iddia edilen kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit et
mek amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna siyasî parti gruplarınca gösterilen adaylar; 

Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliğe de, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca 
aday gösterilen Denizli Milletvekili A. Hüdai Oral; 

Seçildiler. 

öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya 
Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun Bir Madde
sinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının (1/682) (S. Sayısı : 380), kabul edildiği ve ka
nunlaştığı açıklandı. 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Üç Geçici Madde Eklenmesine Dair 277 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair 323 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısının (1/136, 1/452) (S. Sayısı: 406) maddelerine geçilmesi sırasında karar yeter 
sayısı bulunmadığından; 

8 Mayıs 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime saat 17.52'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Bursa Ordu 

Mustafa Ertuğrul Ünlü Ertuğnd Ozdemir 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

4 . 5 . 1990 Cuma 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama yapılması

nın düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/76S) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1990) 

2. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun tli Vezirköprü ilçesinde Tekel tarafından 
sürdürülen yaprak tütün alımlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/766) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.1990) 

3. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı üretme 
çiftlikleri ile hara ve benzeri işletmelerden satışa çıkarılanlar veya özel sektörde ortak işletilme
si düşünülenler bulunup bulunmadığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/767) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1990) 

4. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Arifiye - Sincan demiryolu inşaatına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/768) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.1990) 

5. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1980 yılından önce temeli atılan şeker fabrikalarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) (Başkanlığa geliş tarihi: 
2.5.1990) 

6. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut İdaresince halka satılan Ankara - Er-
yaman'daki konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) (Başkanlığa geliş tari
hi : 2.5.1990) 

7. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı üretme 
çiftlikleri ile araştırma kuruluşlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/771) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1990) 

8. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeni kurulan ilçelerin kuruluş problemle
rine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1990) 

9. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında kaç işçi çalış
tırıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1990) 

10. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Güneydoğu Anadoludaki illerde 1989 -
1990 yılında öğretime açılamayan ilkokullara ilişkin Millî Eğitim bakanından sözlü soru öner
gesi (6/774) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1990) 

11. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, 1979 ve 1989 yıllarındaki büyük ve küçük 
baş hayvan sayısına ve Et - Balık Kurumunun kesim kapasitesine ilişkin Tarım Orman ve Kö
yişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1990) 

12. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, il merkezlerindeki hastanelerin tıbbî cihaz ihti
yaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1990) 

13. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ülkemizde davaların çok uzun süre de
vam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) (Başkanlığa 
yeliş tarihi : 2.5.1990) 
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14. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, silah taşıma imkânı sağlanan il genel meclisi üye
leriyle belediye başkanlarından Doğru Yol Partisi mensubu olanların müracaatlarına cevap ve
rilmediği iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/778) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 2.5.1990) 

15. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğretmen aday
larının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/779) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1990) 

16. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakîroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör fabrikala
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.1990) 

17. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakîroğlu'nun, Devlete ait fabrika ve işletmelerin tam 
kapasite ile çalıştırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/781) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1990) 

18. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakîroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun yürürlüğe 
girmesinden sonra kurulan konut kooperatiflerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/782) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.1990) 

19. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakîroğlu'nun, bir paket uzun Maltepe sigarasının 
maliyetine ilişkin Maliye ve Gümrük, Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 2.5.1990) 

20. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Şu İşleri Genel Müdürlüğünce sulama 
ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/784) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.1990) 

21. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, turistik otellerde yabancılara uygu
lanan indirimli fiyatların Türk vatandaşlarına da uygulanmasının düşünülüp düşünülmediği
ne ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/785) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1990) 

22. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, hastalık nedeniyle bazı göllerimizde duran kerevit 
üretimine yeniden başlanması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.1990) 

23. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, şeker fabrikası bulunan ilçelerden hangilerinde 
Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi bulunmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/787) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.1990) 

24. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonundan konut 
kooperatiflerine 1989 yılında verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/788) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1990) 

25. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı
na bağlı hayvancılık işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/789) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.1990) 

26. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 -1990 yıllarında Dev
let Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yaptırılıp yaptırılmadı
ğına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1990) 
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27. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'in, NATO alçak uçuş ve atış eğitimi pro
jesinin neden olacağı sorunlara karşı ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/791) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1990) 

28. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, trafik kazalarının önlenebilmesi için 
şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin hareket saatlerinde düzenleme yapılıp yapı
lamayacağına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/792) (Başkanlığa geliş tarihi: 
2.5.1990) 

29. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Cudi Dağı çevresinde kaç köy boşaltıldığına iliş
kin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.1990) 

Yazûı Soru Önergeleri 

1. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Organize Sanayi Bölgesinin mücavir 
alan içine alınmasıyla ilgili karara ilişkin tçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13İS) (Baş-
kanlığa geliş tarihi: 2.5.1990) 

2. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, 20.4.1990 tarihinde Manisa'ya giden bir mil
letvekilinin Vali tarafından resmî törenle karşılandığı iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/1316) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1990) 

3. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Cumhurbaşkanının buğday taban fiyatıyla 
ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1317) (Başkanlığa geliş tarihi : 
2.5.1990) 

4. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Bulgaristan'dan ülkemize göç eden soydaşla
rımızdan ne kadarının İzmit ve Gebze'ye yerleştirildiğine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1318) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.5.1990) 

5. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, 1990 yılı içmesuyu programına konulması için 
teklifte bulunulan ve programa alınan Kocaeli tüne bağlı köylere ilişkin Tarım Orman ve Kö-
yişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1319) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1990) 

7 . 5 . 1990 Pazartesi 

Teklifler 

1. — Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Devlet Memurları Kanununun 43 üncü Maddesi
ne Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/343) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 3.5.1990) 

2. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Yasasının 17/1 inci Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi (2/344) (Adalet ve tçişleri komisyonla
rına) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.5.1990) 

Tezkereler 

1. — Hüseyin Korkmaz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başba
kanlık Tezkeresi (3/1221) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1990) 
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2. — Şükrü tnce Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi (3/1222) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1990) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa tli Demirci tlçesi İmrenler Köyünün 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1320) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1990) 

2. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Çankırı E tipi Cezaevindeki bir hükümlünün 
Cezaevinde yaptığı iddia edilen görüşmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1321) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1990) 

8 . 5 . 1990 Sah 

Tasarı 

1. — Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu Kurulmasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/718) (Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.5.1990) 

Teklifler 

1. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 478 inci Mad
desinin 2 nci Fıkrası ile 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/345) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.5.1990) 

2. — İstanbul Milletvekili Behiç Sadi Abbasoğlu ve 3 Arkadaşının, 2960 Sayılı Boğaziçi 
Kanununun 2 nci Maddesine Bir Bend ile Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi (2/346) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.5.1990) 

Yazûı Soru Önergeleri 

1. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 413 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bi
ran önce Genel Kurulda görüşülmesini sağlamak amacıyla ne gibi önlemler alındığına ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/1322) (Başkanlığa geliş tari
hi : 16.4.1990) 

2. — Bursa Milletvekili İlhan Aşkın'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Taşocağı ve Asfalt 
Şantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen kamulaştırmaya ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1323) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.5.1990) 

3. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, T.R.T. Kurumunun 1988 yılında zarar etmesinin 
nedenine ve sorumluları hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/1324) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.5.1990) 

4. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan zammın hu
zurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1325) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.5.1990) 
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5. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının merdivenleri 
ile merdiven korkulukları için yapılan harcamaya ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1326) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.1990) 

6. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türkiye Diyanet Vakfının 1983 - 1985 yıllarına 
ait vergi borcuna ve bu Kurumca 1986 yılında vergi kaçakçılığı yapıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1327) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.5.1990) 

7. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Horzum'un, bazı milletvekilleri tarafından korun
duğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1328) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.5.1990) 

8. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi personelinin 
kadro ve lojman sorunlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru öner
gesi (7/1329) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.1990) 

• 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuftrul Ünlü (Bursa), Ali Sami Akkaş (Balıkesir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 110 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz talepleri vardır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞT KONUŞMALAR 
1. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak 'in, Türkiye 'nin son günlerde dış politikasındaki değismekr 

ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush'un Ermeni katliamı ile ilgili konuşmasına ilişkin gündem 
dışı konuşmasi 

BAŞKAN — Birinci sırada, "Türkiye'nin son günlerde dış politikasındaki değişmeler ve 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush'un, sözde ermeni katliamı ile ilgili konuşması" ko
nusunda Ankara Milletvekili Sayın Tevfik Koçak gündem dışı söz istemişlerdir. 

Sayın Tevfik Koçak?.. Yoklar. 

2. — Kars Milletvekili Sabri Araş'in, bazı dost ve müttefik ülkelerin, 1915 olaylarını bahane 
ederek, ülkemize karşı takındıkları tutum ve davranışlara ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı, Kars Milletvekili Sabri Araş, "Bazı dost ve müttefik ülkelerin, 
1915 olaylarını bahane ederek, ülkemize karşı tutum ve davranışları konusunda" söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Araş. (ANAP sıralarından alkışlar) 
SABRİ ARAŞ (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Meclisi saygıyla selam

layarak sözlerime başlamak istiyorum. 
Sayın milletvekilleri, dün olduğu gibi, bugün de, dost ve müttefik diyebileceğimiz ülkele

rin sayısı maalesef çok azdır. 
Türkiye'mizde istikrarın sağlanması, sosyal ve ekonomik gelişmenin hızlanması, düşman

larımızın sayısını artırmakta; komşularımız, dost ve müttefiklerimiz, muhtelif oyunlarla içi
mize nifak tohumları ekmeye başlamakta; sınırlarımızda dost bulmamız güçleşirken, çok uzak
lardan gazel okuyanlar da artmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri Senatosunda, 1990 yılının 24 Nisan'ının, acı günlerin anısına 
"Ermeni Soykırımı Günü" olarak ilan edilmesini yasallaştırmak isteyen ve Amerika Birleşik 
Devletleri Senatosunun aklıselim sahibi senatörlerinin engellediği, Robert Dole'ün tasarısı her
kesçe malumdur. 
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush'un, 1915 -1923 yıllarında gerçekleştiğine işaret 
ettiği, 24 Nisan 1990 tarihli, bilgisizlik ve menfaati doğrultusundaki talihsiz beyanatı, Yüce 
Türk Milletini ve dünyamızda yaşayan bütün Türkleri derinden üzmüştür. 

Sözde soykırımın 75 inci yıldönümü münasebetiyle, Ermeni dostlarıyla özgürlük aşkını 
paylaştığını söyleyen, Ermenileri öven Bush, "Puşttan dost olmaz" sözünü, yirminci asrın so
nunda bir daha ispatlamıştır. 

Ermenilerin ve Ermeni hayranı yalan yanlış mahkûmu yandaşlarının oyunları, sadece Ame
rika'nın değil, diğer Türk düşmanlarının da desteğiyle devam etmektedir. 

Zamanın kısıtlı olması sebebiyle, bu konuda bazı ülkelerin, Avrupa Parlamentosunun ve 
Yüksek Sovyet'in bazı açıklamalarım satırbaşlarıyla geçmek istiyorum. 

1988 yılı Temmuz'unda, Yüksek Sovyet'te Mihail Gorbaçov'un da bulunduğu bir toplan
tıda, Ermenistan Temsilcisi Hamparsunyan, Azerbaycan'a bağlı özerk Karabağ Bölgesinin Er
menistan'a bağlanması taleplerini belirtirken, "Kars da Ermenistan toprağıdır" şeklinde gö
rüş belirtmiş; barışçı Gorbaçov başta olmak üzere, toplantıda bulunan hiçbir milletvekili, Er
menilerin bu yayılmacı emellerine karşı çıkmamıştır. 

Aynı günlerde, Karabağ'in Ermenistan'a bağlanması için eski bir Türk hanlığı olan Eri
van'da gösteri yapan Asala ve Taşnak militanları, yüzlerini Ağrı Dağına dönerek, "Ararat'sız 
Ermenistan olmaz" diye salyalarını akıtmışlardır. 

Erivan Radyosu, "Kars, Ağrı, Van, Ermenistan toprağıdır" şeklinde yayın yapmıştır. 

Amerika Birleşik Devletlerinde kök salmış Ermeni aydınları, gerçekte terörist Taşnak'lar, 
Gorbaçov'a sundukları 75 bin imzalı ve bol hediyeli istek belgelerinde, Karabağ'ın Ermenis
tan'a bağlanmasını talep etmişlerdir. 

Amerika Birleşik Devletlerindeki Ermeni Esamblesi Lideri Vartanyan, "Soykırım tasarısı 
kabul edilmiş olsaydı, bu tasarıyı yasal bir temel olarak kullanıp, Türkiye'den önce tazminat, 
sonra da Karadeniz'e kıyısı olan Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulması için top
rak talep edecektik. Toprak talebimize Sovyet Ermenistan'ı da dahildir" şeklinde açıklamada 
bulunmuştur. 

Avrupa Parlamentosu, görevi olmayan işlere burnunu sokarak, ermeniler lehine kararlar 
almak için gayret göstermiştir. 

Fransa'da Millî Cephe Partisi Başkanı, Türk düşmanı, Müslüman düşmanı Le Pen, düş
manlığını 1453'Iere kadar uzatmakta, Fatih Sultan Mehmet Hanın istanbul'u fethini içine sin
diremediğini belirtmekte, Müslümanların Avrupa'yı işgal ettiğini yana yakıla anlatmakta, Müs
lüman istilasını önlemek için Avrupa'daki gurbetçilerin sınır dışı edilmesini talep etmektedir. 

Ermeni gönüllüler ordusu kurmaya çalışan, Karabağ'ın Ermenistan'a bağlanması buyru
ğunda bulunan, Azerbaycan Kızılordu'nun istilasına uğrarken ve Bakü'deki Türkler kalleşçe 
öldürülürken kulaklarını kapatıp gözlerini yuman, "Litvanya'da şiddete başvurmayın" diye, 
Amerikalı ve Avrupalı dostlarıyla Gorbaçov'a tehditvari ricada bulunan, üstadı Bayan Mitter-
rand'dan geri kalmayan, dengesizliğini ispata çalışan Le Pen Efendi, Fransa'nın Cezayir mağ
lubiyetini de içine sindirememektedir. 
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BAŞKAN — Sayın Araş, süreniz doldu; devam buyurun efendim. 
SABRÎ ARAŞ (Devamla) — Lütfen efendim... 
Çünkü kendisi, Cezayir'in bağımsızlık mücadelesi sırasında Fransız işkencecilerini paralı 

asker olarak yönetmekteydi. 
Filistin'de, İsrail'in yaptıkları ortadadır; Yaser Arafat'a vize vermeyen bellidir. Sayın Rauf 

Denktaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde tavrını ortaya koyanlar bellidir. Yine, komşumuz Müs
lüman ülkelerin, Türkiyemize karşı tutum ve davranışları ortadadır. 

Muhterem milletvekilleri, 1915-1923 yılları arasında Ermenilerin öldürüldüğü iddialarının 
yalan olduğunu hepimiz biliyoruz; ama bu iddia sahipleri cahillere durumu anlatmakta geç 
kalmışız. 

"O tarihlerde Anadolu'da yaşayan Ermeni'lerin sayısı 2,5-3 milyondur" diye iddialar vardır 
ve böyle diretmektedirler. Halbuki o tarihlerde Anadolu'da yaşayan Ermeni'lerin sayısı 1,3 mil
yondur ve 1915-1923 yılları arasında'bir soykırım yapılmamıştır. 1915-1916 yıllan arasında bir 
yer değiştirme, mecburî ikamet ettirme olayı vardır; bunun dışında, Osmanlı tarihinde ve Türkiye 
Devletinin 1920'den sonraki devamında böyle bir soykırım kesinlikle olmamıştır. 

Ermeniler ve onların avukatlarından Bush, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne saldırmıştır. 
"1915-1923 yılları" demekle, 3 Aralık 1920 Gümrü, 16 Mart 1921 Kars Antlaşmalarını; Türki
ye Büyük Millet Meclisinin siyasal antlaşmalarını -ilk antlaşmalarını- hiçe saymış, "insanlığa 
karşı işlenen suç ve soykırım" diye niteleyerek, Türkiye ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bir
liği arasındaki siyasal antlaşmalara burnunu sokmuştur. 

Sayın milletvekilleri, hayalî senaryolar yazarak, tarihin vermesi gereken kararı, sorumsuz
ca, siyasî kararlara bağlamaya çalışmak, siyasî ahlak ve siyasî kültüre sahip olan insanlara ya
kı şmamaktadır. tnsan hakları, demokrasi ve barış şampiyonları (!) dünyamızı her gün biraz 
daha ateş çemberinin içine çekmektedirler. Ülkelerin toprak bütünlüklerine saldıranları des
tekleme gayreti içine girmişlerdir. 

Nükleer silahsızlanma görüşmelerini sürdürmek için Malta'da bir araya gelen Bush-
Gorbaçov ikilisinin görüşmesinden hemen sonra Azerbaycan'a Kızılordu girmiş ve insanlar tank
ların altında ezilmiş, günahsızlar kurşunlanmıştır. 

Yunanistan'ın, Anadolu ve Batı Trakya'da yaptığı katliamlar, Bulgaristan'ın Türk azınlı
ğına uyguladığı genosit, İsrail'in destekçileri tarafından görülmemiştir. Halbuki, İsrail'in des
tekçileri marifetiyle insanları eziyetlerle öldürülen, toprağı işgal edilen Filistin de, bütün dün
yanın gözleri önündedir. Afganistan'daki mücahit avını hepimiz izlemekteyiz. Fransa'nın, Ce
zayir, İngiltere'nin Hindistan, Sovyetlerin Polonya, Kırım, Gürcistan, Azerbaycan gibi cumhu
riyetlerde yaptığı katliamlar göz önündedir. 

Bütün bunlara rağmen bugünü bırakıp, "1915'te siz bunları yaptınız, şunu kabul 
etmelisiniz" diye siyasî karar organları, tarihî karar verme peşindedirler. 

Biz Osmanlı arşivlerini açtık; ama bunları kimseye anlatamadık. Onlar, bizim açtığımız 
arşivleri gelip burada inceleyecek değillerdir. Osmanlı arşivlerini, bir an önce, ilim adamları
nın, üniversitelerin ve muhtelif çevrelerin dikkatine sunmak zorundayız. 
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Sadece Osmanlı arşivleri değil, Rus arşivleri de incelenirse, Türklerin değil, Ermenilerin 
Doğu Anadolu'da katliam yaptıkları ortaya çıkacaktır. Bugün bile Kars'ta, Van'da, Erzurum'
da toplu mezarlar açıldığında, insanların diri diri gömüldükleri kuyular açıldığında, her şey 
göz önüne çıkmaktadır. Bunları bütün dünyaya anlatmanın yollarını mutlaka araştırmalıyız. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Başkanımızın sabrını taşırmak istemiyorum; ama bir cümle 
daha söylemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı, Türk ve Müslümanlara karşı 
dost değildir ve maalesef komşularımız Müslüman ülkelerde de özellikle son yıllarda terörist
lerin desteklendiğini görmekteyiz. 

Bir taraftan nükleer silahların kaldırılmasını isteyen Gorbaçov, Avrupa konvansiyonel si
lah indirimi toplantısına katılırken, silah indiriminden yana olduğunu belirtmekte; öte taraf
tan, teröristlerin ağabeyi Suriye'yi silahlandırmaktadır. Irak'ın "Kıyamet topu" daha gazete
lerimizin başlıklarından inmedi. Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da masum halkımızı katleden; 
köyleri, kasabaları basan anarşistlerin içerisinde, Ermeni Taşnak militanlarının mevcut olduğu 
da, burada, Sayın tçişleri Bakanımız tarafından açıklanmıştır. 

Görülüyor ki, Türkiye ne zaman iyi bir yere gelse, ekonomik durumunu düzeltse, siyasal 
durumunu yola koysa, hemen, bizi istemeyen komşularımız ve sözde dostlarımız Avrupalılar 
üzerimize yürümektedir. 2 Mayıs 1990 günü, şimdiye kadar Ermenilerin oyununa gelmeyen Al
manya da aynı oyuna gelmiştir. Bir idarî mahkemenin 2 Mayıs 1990 tarihinde aldığı karar var : 
1980 yılından sonra Türkiye'de Ermenilere eziyet edildiği ve bu yüzden Almanya'da bulunan 
Ermenilerin ilticalarının kabul edilmesi, orada askerlik çağına gelmiş, asker kaçağı gençlerin, 
eziyet yapılacağı gerekçesiyle Türkiye'ye gönderilmemesi karara bağlanmıştır. 

Dünyada bize dost olan insanların sayısı -her zaman belirttiğimiz gibi- azdır; bizi bölmek, 
parçalamak isteyenlerin sayısı çoktur. Biz, Ermenilere düşman değiliz; geçmişte onlarla aynı 
arazi parçasını paylaştık, bazen savaştık, bazen barıştık. Bugün de dün de, Ermeniler, Osman
lı Devleti'nde en büyük makamları işgal ettiler, milletvekilliği yaptılar ve muhtelif bakanlıklar
da müsteşarlık görevi aldılar; bugün de biz onlara düşman değiliz. Amerika'nın ve Avrupa'nın 
yaptığı, Ermenilere dostluk değildir, onların aleyhinedir, onları kışkırtmaktır, bölgenin istik
rarını bozmaktır, trans-Kafkasya'yı kan gölü haline getirmektir. 

Eğer, bunlar insan haklarını savunuyorlarsa, önce kendi dedelerinin hesabını versinler; 
Amerika, yerlilere yaptığı zulmün hesabını versin. Bizim dedelerimiz Osmanlıdır; biz, dedele
rimizin günahını taşırız; ama, Osmanlı katliam yapmamıştır; onlar, kendi ülkelerinde ve kendi 
vatandaşlarına katliam yapmışlardır. 

Azerbaycan'a Kızıl Ordu girdiği zaman, tnsan Hakları Evrensel Beyannamesini çiğnemiş
tir. Sadece tnsan Hakları Evrensel Beyannamesini çiğnemekle kalmamış, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliği Anayasasını da çiğnemiştir; kendi vatandaşına, kendi insanına kurşun sıkmıştır. 

Bize, "Olayları gelin kabul edin; Ermeni katliamı 1915-1923 arasında olmuştur" diyen Ame
rika Birleşik Devletleri Başkanı Bush, tarih bilmediği gibi, herhalde cahilin cahilidir veyahut 
da büyük menfaatlerin sahibidir ki, bu sözü söylemektedir. Çünkü, Gümrü Antlaşması, Kars 
ve Moskova Antlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği ilk siyasal antlaşmalar
dır. Onun, toprak bütünlüğümüze, bu Meclisin verdiği karara burnunu sokmaya hakkı yoktur. 

Yine, sadece bizim işlerimize burnunu sokmuyor; Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
nin de iç işlerine burnunu sokuyor. Azerbaycan konusunda, Malta'da Gorbaçov'un sırtını sı-
vazlamıştır; Litvanya'ya gelince, "Aman buraya asker gönderme" diye ricada bulunmuştur. 
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BAŞKAN —' Sayın Araş, toparlamanızı rica ediyorum. 

SABRt ARAŞ (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, ben sözlerimi burada bitiriyorum; 
sözlerimi bitirirken de şunu söylemek istiyorum : Biz, yaptığımız her şeyin hesabını vermeye 
hazırız. Şimdiye kadar bize düşmanca davrananlara da gül demeti sunmaktan usandık. Artık, 
dişini gösterenlere* sopanın ucunu göstermek zorundayız. Yoksa, bunlar her gün üstümüze gel
meye devam edeceklerdir. 

Osmanlı, bizim dedemizdir; biz Osmanlıyı inkâr edemeyiz. Eğer biz geçmişimize kurşun 
sıkarsak, gelecek, bizi topa tutar. Hiçbir zaman Türklüğümüzden, Müslümanlığımızdan taviz 
vermeyeceğimizi bütün dünyanın, Bush'un ve Gorbaçov'un da bilmesini istiyorum. 

Hepinize en derin saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Araş. 

3. —Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Haftasına ilişkin 
gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — tşçi Sağlığı ve tş Güvenliği Haftası nedeniyle, Zonguldak Milletvekili Sayın 
Güneş Müftüoğlu söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Müftüoğlu. (DYP sıralarından alkışlar) 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; "tşçi Sağlığı 
ve tş Güvenliği Haftası" nedeniyle söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

1987 yılından bu yana, 4 Mayıs -10 Mayıs tarihleri arasında, "tşçi Sağlığı ve tş Güvenliği 
Haftası" düzenlenmektedir. Hafta boyunca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve iş
veren kuruluşları, çeşitli etkinlikler düzenlemekte, işçi sağlığı ve iş güvenliği, bütün boyutlarıy
la ele alınmakta, iş kazaları ve meslek hastalıklarının neden ve sonuçları üzerinde durulmakta, 
iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için bilimsel görüşler belirlenmektedir. 

tşçi sağlığı ve iş güvenliği, ortak sorumluluk esasına dayanmaktadır ve ortak sorumlular
dan en önemlisi, devlettir. Devlet, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda araştırmalar yapmak, 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi için alınması gerekli önlemleri belirlemek, yasal düzenle
meler yapmak ve denetimde bulunmak zorundadır. 

İkinci ortak sorumlu olan işveren ise, teknolojik yeniliklere ve yasal düzenlemelere uygun 
olarak gerekli önlemleri almak, araç ve gereçleri temin etmek, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbir
leri, işin nitelikleri ve tehlikeler konusunda işçileri eğitmek zorundadır. 

tşçiler ise, önlemlere uymak, güvenlik için gerekli araçları kullanmak, dikkatli ve titiz ol
mak zorundadırlar. Ortak sorumluluğun bu üç elemanı arasında da mutlak surette uyum sağ
lanmalıdır. 

tşçi sağlığı ve iş güvenliği başlı başına bir büyük olaydır ve çok boyutludur. Çok boyutlu
luk; işçi yönünden sağlık, psikolojik ve sosyal etkenleri kapsarken, işveren açısından, teknolo
ji, ekonomi ve eğitim alanında görülmektedir. 

Çok boyutluluk, önlemlerde en küçük hatayı kabul etmemekte ve iş kazası ve meslek has
talıklarında uzmanlaşmayı gerekli kılmaktadır. Olayın en enteresan yönü de önleyici tedbirle
rin maliyetinin, iş kazası ve meslek hastalıklarının sebep olduğu maliyetten daha düşük olmasıdır. 
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Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bir araştırmada, koruyucu önlem giderlerinin, iş kaza
sı sonucu tedavi ücretleri ve işgücü kaybına göre 1/3 oranında daha ucuz olduğu saptanmıştır. 
örneğin, bir işyerinde bir iş kazası 300'e mal oluyorsa, alınacak önlemlerin maliyeti 100'dür. 

tş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için iş hukukumuzdaki yasal düzenleme
ler, Bakanlık bünyesinde bölge çalışma müdürlükleri ve iş müfettişlerince yapılan işyeri dene
timleri yine Bakanlık bünyesinde olumlu çalışmalar içinde bulunan tşçi Sağlığı ve tş Güvenliği 
Enstitüsünün çalışmaları ve yayınları, uluslararası düzeyde ILO'nun 155 sayılı tş Emniyeti ve 
Sağlığı Sözleşmesiyle, 166 sayılı tş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi gibi kurumlar ve yasal düzen
lemelere karşın, ülkemiz, işçi sağlığı ve iş kazaları yönünden uluslararası düzeyde çok üzücü 
bir konumdadır. Hafta nedeniyle açıklanan rakamlara göre, 1989 yılında 156 949 iş kazası mey
dana gelmiştir. Bu kazalarda 1 449 işçi hayatını kaybetmiş, 2 634 işçi çalışamaz derecede sakat 
kalmıştır. Bu kazalarda maddî zarar 300 milyar liradır. 

Görüldüğü gibi, 1989 yılı raporu hiç iç açıcı değildir. 1990 yılı ise çok kötü başlamıştır. 
31 Ocak 1990 günü Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasya Müessesesi Müdürlüğünde meydana 
gelen grizu patlaması neticesi 6 işçi şehit olmuştur. Daha bu kazanın nedeni anlaşılamadan, 
bu defa 7 Şubat günü Merzifon ilçesindeki Yeniçeltek Kömür işletmesinde meydana gelen gri
zu patlamasıyla 59 işçimizi kaybettik. Bu arada, bir veya iki ölümcül veya sakatlanmayla so
nuçlanan iş kazaları da olmuştur. 

20 Nisan 1990; Zonguldak Kozlu Müessesesinde çalışan Rıfat Gemici isimli Devrek'ti hem-
şerimiz, başına taş düşmesi sonucu hayatını yitirmiş ve geride 7 yetim bırakmıştır. 

Bu kazalar nedeniyle milletçe büyük acı duymaktayız; ancak, çare bulmak için de hare
ketsiz kalmaktayız. Türkiye'de bir işçinin ölüm riski, Güney Koredekinin üzerindedir ve ülke
mizde ortalama her gün dört-beş işçi hayatını kaybetmekte, sekiz-on işçi de sakat kalmaktadır. 
Rakamlar, istatistikler korkunç boyuttadır. 

Yeniçeltek'te feci bir kaza mı; nutuklar, demeçler, yayınlar... tşçi sağlığı ve iş güvenliği haftası 
mı; yine nutuk, demeç, yayın... Ancak, önleyici köklü tedbirler yönünden olumlu hiçbir giri
şim yok; aksine, Yeniçeltek Maden işletmesinde gerekli önlemler alınmadan işçinin aynı ocağa 
sokulduğunu, üretime başlandığını öğreniyoruz. Büyük ihmaller, büyük sorumsuzluk örnek
lerini halen yaşıyoruz. 

Hafta nedeniyle bir hatırlatmayı kaçınılmaz bir görev olarak gördüm. Bir uyarı ve bir di
lekle sözlerime son vermek istiyorum : Sayın ilgililer, lütfen konuya büyük bir ciddiyetle eğili
niz ve gerekli tedbirleri alınız. 

Yeni facialara neden olunmadan gerekli önlemlerin alınmasını diliyor, hepinize saygıları
mı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) \ 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın MUftüoğlu. 

1. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak 'in, Türkiye 'nin son günlerde dış politikasındaki değişmeler 
ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush'un, sözde Ermeni katliamı ile ilgili konuşmasına ilişkin 
gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yoklamada bulunduğu halde -mazereti sebebiyle- gün
dem dışı konuşmak için davet ettiğim esnada bulunamadığından, Sayın Koçak şimdi gelmiş 
ve gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Koçak. 
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TEVFÎK KOÇAK (Ankara) — Sayın Başkanım, önce, bulunamadığım için özür dilerim; 
çünkü, bugün konuşacağım bana bildirilmemişti. Sayın Meclis Başkanımızla randevulaşmış-
tım; orada öğrendim. Söz verdiğiniz için tekrar teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ABD Başkanı Bush'un, Ermeni konusunda, salt Os
manlı dönemini değil, Ulusal Kurtuluş Savaşımızı yapanları suçlayıcı konuşması bir talihsizlik 
olmuştur. Tarihsel bilgilerden yoksun, büyük devlet olmanın şımarıklığını taşıyan ABD yöne
timinin konuya böylesine yakışıksız bir biçimde yaklaşımına Türk Hükümetinin tepki göster
memesine, suskun kalmasına bir anlam vermek olanaksızdır. 

Sözüm ona milliyetçi ANAP İktidarının, çarpıtılan gerçekleri düzeltecek girişimde bu
lunmaması da ilginçtir. ABD Başkanının, hiç de hak etmediğimiz bir biçimde bizleri suçlama
sı, Türk dış politikasını, salt bugünlerde değil, gelecekte de, bundan sonraki iktidarlar döne
minde de zor duruma sokacak bir yola girilmesi demektir. 

Türkiye Cumhuriyeti, hiçbir döneminde, bu denli teslimiyetçi bir dış politika izlememiş
tir. ABD Başkanının talihsiz ve çirkin konuşması, ANAP iktidarının yıllardır savunduğu bir 
tezin doğru olmadığını ortaya koymuştur. Bildiğiniz gibi, o tez şu idi : 

"Efendim, ABD yönetimi bize karşı iyi niyetli; ancak, Amerikan sisteminde Kongrenin 
rolü birincildir. Yönetim, Kongreyi aşmakta zorluk çekmektedir. Bu nedenle, ABD yönetimine 
anlayışla yaklaşmak daha doğru olur." Bu tezin doğru olmadığını, umarım artık herkes ka 
bullenir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin sivil ve askerî yetkililerinin yıllardır savunduğu, "Ame
rika'yı incitmeyelim, yumuşak davranalım. Kongreyi, yönetimi ürkütmeyelim; yoksa sorunu 
çözemeyiz" anlayışını içeren politikayı artık bırf kmalıyız. Ulusal onurdan taviz vererek izle
nen politikaların o ülkeye saygınlık kazandırmadı^mn tarihsel örnekleri çoktur. "Görünüşü 
kurtarayım" diye bir şeyler yapmak yerine, bir an önce onurlu tutum almak, hepimizin görevi
dir, öncelikle de Hükümetin görevidir. 

ABD Başkanının "Korkunç katliam" sözcüğünü kullanması, Türkiye'nin toprak bütün
lüğünü ve genel güvenlik çıkarlarını tehdide başvurmasına yol açacakUr. Türk yetkililerinin 
bu tehlikeyi görüp ne gibi önlemler alacağını, herkes gibi, ben de öğrenmek istiyorum. Ancak, 
görebildiğim kadarıyla Türkiye, bu yönde bir girişimde bulunma düşüncesinde değil. 

Ermeni konusundaki tasarının ABD Kongresinden bir an önce geçmesi; ama yumuşatıl
mış bir biçimde geçmesi yönündeki eğilimler hakkında bazı bilgiler almaktayız. Bunun da bir 
tercih sorunu olduğu dile getirilmektedir. 

Müttefikimiz ABD ile savunma işbirliğimizin ve ticaretimizin büyük toplamlar tutan yatı
rımları terazinin bir kefesine, Kongreden çıktıktan bir süre sonra unutulacak olan Ermeni ta
sarısı diğer kefesine konulduğunda, Ermeni tasarısının Kongreden çıkmasının hiç de ağırlık 
taşımayacağı savının, Türk çevrelerinde ağırlık kazandığı bilinmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bulunduğu konumun ağırlığına bir türlü varamayan Sayın özal'ın 
beyanı ise tam bir talihsizliktir. Başkan Bush'un, ulusal onurumuza, geçmişimize leke süren 
yakışıksız açıklamasına Çankaya'nın tepkisi, tam bir fiyaskodur. "Bu beyanı yapmışlardır; ka
bullenenleyiz. iç politika gereği söylenen bu sözleri o denli önemsemeye gerek yoktur" türü 
talihsiz beyanın Çankaya'dan verilmesini ve savunulmasını kabullenmek çok zordur. 
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Sayın özaPın, Vaşington Büyükelçimize, "Ermenilerle konuşun, orta bir yol bulunsun" 
anlamında talimat verdiği iddiaları da vardır. 

Eğer bu iddialar doğruysa, Çankaya'nın düşüncesinin ürpertici olduğu ortaya çıkmakta
dır. Bu demektir ki, Türkiye, soykırım iddialarını ve Ermeni halkına yapıldığı iddia edilen kat
liamı kabulleniyor. Türkiye'yi... 

BAŞKAN — Sayın Koçak, bu konuda -bildiğiniz gibi- akabinde, zaman geçirmeksizin, 
Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü gerekli açıklamayı yapmış ve ifade ettiğiniz gibi bir duru
mun, bir sözlü talimatın söz konusu olmadığını ifade etmiştir. 

Varsayım üzerine yorum yapmayalım. 

TEVFÎK KOÇAK (Devamla) — Hayır Sayın Başkanım, ben de "eğer iddialar doğruysa" 
demiştim. 

BAŞKAN — Anlıyorum. Doğru olmadığı anlaşıldığına göre... 
TEVFÎK KOÇAK (Devamla) — Evet, evet... 
BAŞKAN — Devam buyurun. 
TEVFtK KOÇAK (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Türkiye, zayıf hükümetlere sahip 

olduğu müddetçe, üstelik ekonomik sorunların diz boyu olduğu bir durumda, ABD'ye karşı 
çıkmak olanaksızdır. 

Ulusal dengelerin değişmesi; Türkiye'nin, halkın desteğinden yoksun bir hükümete sahip 
olması ve bu bağlamda, değişen dengelere göre tavır almakta geç kalması, böylesi zor bir du
rumdan kurtulma umudunu taşımaması gibi gerçekler göz önüne alındığında, izlenen Türk 
dış siyasetindeki etkinsizliği anlamak zor olmasa gerek. Türkiye'nin, ekonomik sorunları bu
lunması nedeniyle Amerikan yardımına gereksinim duyması, ABD karşısında elini kolunu bağ
lamaktadır. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı bu olumsuzlukları, ancak güçlü bir hükümet; ken
di halkına güven veren, ondan güç alan hükümet giderebilir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, uzun yıllar önce trajik olayların yaşandığı tarihsel gerçek
leri reddetme yanlısı olmamalıdır. Tarihsel hesaplaşmadan çekinmemeli, bundan rahatsızlık 
duymamalıdır. Yapılacak araştırmalar sonucunda -ki, bu araştırmalar bilimsel ve nesnel ölçüt
lere sahip olmalıdır- geçmişinden dolayı Türkiye, rahatsız olmamalı; yapılan hatalarda üzerine 
düşen payı kabullenebilecek tarihsel olugunluğa ve bilince sahip olduğunu göstermelidir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Yok ki, böyle bir şey, kardeşim. 

TEVFtK KOÇAK (Devamla) — En önemlisi de, Türkiye, hiçbir devletin, tarihî gerçekleri 
çarpıtarak, kendi iç ve dış siyasal çıkarları doğrultusunda aleyhimize kullanmasına izin verme
melidir. Bu, ABD de olsa, hiç kimsenin buna hakkı olmadığının, bizim adımıza hiç kimseye 
bu konuda tarihe şerh düşmesine izin verilmeyeceğinin altını çizmesi gerekiyor Türkiye'nin, 
bir an önce. 

Eğer, Hükümet, Türkiye'nin onurunu ve varlığını koruma gücünde değilse, bunu yapacak 
güçler vardır. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda, ABD Başkanının talihsiz konuşmasının, Türkiye'nin ge
leceğini, toprak bütünlüğünü tehdit edecek boyutta olduğunu söylemiştim. Bush'un, tarihsel 
gerçekleri çarpıtan bu yakışıksız beyanını, izin verirseniz kısaca irdelemek istiyorum. 
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Geçmişine baktığımızda, hiçbir onuru, hiçbir övüncü, hiçbir olumluluğunu görmediği
miz, tersine, geçmişinde dünya halklarının baş düşmanı olarak, insanlıktan yoksun, kan ve vahşet 
izlerine rastlandığı, milyonlarca insanın ölümüne yol açan, bu insanlara utanç verici eziyetler, 
işkenceler yapan, gözü dönmüş canilere, askerî diktatörlere temel dayanak olan ABD'nin Baş
kanı Bush'un, "insanlığa karşı işlenen bir suç" deyimini kullanarak, Türkiye'yi mahkûm et
mek istemesi, bir çirkinliktir. 

Çok ağır bir suçlama ile karşı karşıya kalan Türkiye, önümüzdeki uzun yıllar, üzerine atı
lan bu ağır lekeyi silmeye çalışacaktır. Türkiye, üzerine yüklenmeye çalışılan bu ağır suçun he
sabının sorulmasıyla sürekli karşı karşıya kalacaktır. Bush'un bu konuşmasıyla, Türkiye'nin 
ulusal toprak bütünlüğü ya da sınırlarının konumu tartışmaya açılacaktır. 

Sözde soykırım tarihinin 1923'lere dek uzatılması bilinçlidir. Bu, Bush tarafından bilinçli 
olarak, özellikle söylenmiş bir tümcedir. Çünkü, bu süreç içerisine Ulusal Kurtuluş Savaşımız 
da girmektedir. Halkımızın onuru, varoluş kavgası olan Ulusal Kurtuluş Savaşımızın o zaman 
da karşısında olan ABD'nin o günkü politikasını bugün doğrulamaktadır. Anadolu halkının 
ulusal onurunu korumak için savaşım verenlerin, o günkü koşullarda ABD'ye ve onun gibi 
düşünenlere ders verenlerin yerini, bugün, ellerini önüne kavuşturan, boyun eğen, efendilerini 
etekleyenlerin alması, herhalde övünç duyulacak bir olgu değildir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin, artık, bir gerçeği kabul etmesi gerekiyor. Bu gerçek, 
uluslararası konjonktürdeki değişimlerdir. Bu değişimler sonucunda, Türkiye'nin, ABD'ye olan 
gereksinimi, Amerika'nın Türkiye'ye olan gereksiniminden daha fazladır. Türkiye, şu aşama
da ABD'nin yardımına her alanda bağımlıdır. Yıllardır körü körüne izlenen bağımlılık politi
kası, Türkiye'yi bu noktaya getirmiştir. Bunun ayırdında olan ABD, bu tür girişimlerle, Türki
ye'yi, Ermeni konusunu ele almaya zorlamaktadır. ABD'nin, Sovyetler Birliğindeki gelişmeler 
sonucunda Kafkasya'da oynayacağı role şimdiden hazırlandığı ortadadır. 

Yukarıda bahsettiğim gibi, 1915-1923 tarihinin ortaya atılması, bu uzun vadeli tasarının 
bir parçasıdır ve diyebilirim ki, Türkiye sınırlarının soykırımla çizildiğinin, dolayısıyla bu sı
nırların, süresi geldiğinde, değişebileceğinin anımsatılması için altyapılar şimdiden oluşturul
maktadır. İleride, Türkiye topraklarının bir kısmının da dahil edildiği büyük Ermenistan'ın 
belki de ilk taşının konulması çabalarına, Bush'un talihsiz konuşmasıyla başlanacaktır; tıpkı, 
israil Devletinin kurulmasının hazırlıkları gibi. Bildiğiniz gibi, 1917 tarihli Balfour Deklaras
yonu, İsrail Devletinin kuruluşu için atılan adımlardan birisidir. Kısacası, ABD Başkanının 
konuşması ve mesajı, bazı çevrelerin savladığı gibi, hiç de iç politikaya yönelik değildir; tersi
ne, uzun süreli bir planın ön belirtisidir. 

Hükümeti, bu konuda uyararak, gerekli önlemleri almasını milletvekilleri olarak; sağla
malıyız. Ancak, bu son olayda gördüğümüz kadarıyla, bu önlemlerin alınması biraz zor ola
caktır. Çünkü, 12 Eylül darbesinden sonra ülkeyi yönetenler, halk desteğini kaybettikçe, Ame
rikan desteğine gereksinim duymuşlardır; dolayısıyla da sürekli ödün vermişlerdir. Koltukları
na ABD desteğiyle kavuşanların, ABD'ye olan koltuk bağları nedeniyle ve de koltuklarını ko
rumak amacıyla, bu utanç verici olayı küçümsetmeye çalışanlar, tarih önünde suçludurlar. Ancak, 
şurası unutulmamalıdır ki, sözde yöneticilerin tepkisizliği sonucunda yeni tasarılar planlayan
ların, tarihî doyumsuzluklarını giderme çabasında bulunanların karşısında, onurlu insanlar her 
zaman olacaktır; bu, böyle biline. 
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Hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koçak. 
Gündem dışı konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır; gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Katar, Cibuti ve Sudana gidecek dan Sanayi ve Ticaret Bakam Şükrü Yürür'ün dönüsüne 

kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1223) 

BAŞKAN — "Sunuşlar" bölümünde Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır» okutup bilgi
lerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 1-10 Mayıs 1990 tarihleri arasında Katar, Cibuti ve Su
dan'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün dönüşüne kadar; Sanayi ve Tica
ret Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Irak'a gidecek olan Başbakan Yıldırım Akbulut'un dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet 
Bakanı Mehmet Keçeciler'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1224) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 5-7 Mayıs 1990 tarihleri arasında Irak'a gidecek olan Baş
bakan Yıldırım Akbulut'un dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Irak'a gidecek olan Devlet Bakam Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Dev
let Bakanı Mehmet Yazar'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumlmrbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1225) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye - Irak Karma Ekonomik Komisyonunun X uncu dönem toplantısına katılmak üzere, 
2 - 7 Mayıs 1990 tarihleri arasında Irak'a gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne 
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kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet \azar'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Amerika Birleşik Devletleri ve Çekoslovakya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'in 
dönüsüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'm vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1226) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere S -16 Mayıs 1990 tarihleri arasında Amerika Birleşik Dev
letleri ve Çekoslovakya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Endonezya'ya gülecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt'un dönüşüne 
kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Bayındırlık ve iskân Bakanı Cengiz Altınkaya'ntn vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1227) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 - 13 Mayıs 1990 tarihleri arasında Endonezya'ya gide
cek olan, Enerji v? Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt'un dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına, Bayındırlık ve tskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Katar, Cibuti ve Sudan'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün dönüşüne 
kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Devlet Bakanı Cemil Çiçek izinli olduğundan Devlet Bakanı ismet 
Özarslan'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1228) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 30 Nisan 1990 gün ve Kan. Kar : 39-06-48-90-211 sayılı yazımız. 
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Görüşmelerde bulunmak üzere 1 - 10 Mayıs 1990 tarihleri arasında, Katar, Cibuti ve Su
dan'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün dönüşüne kadar; Sanayi ve Tica
ret Bakanlığına Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik etmesi ilgi yazımızla uygun görülmüştü. 

Ancak, Devlet Bakanı Cemil Çiçek yurt dışına gideceğinden, 7-10 Mayıs 1990 tarihleri 
arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı tsmet özarslan'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

Z — Yugoslavya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1229) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye - Yugoslavya Karma Ekonomik Komisyonu toplantısına katılmak üzere, 7 - 11 
Mayıs 1990 tarihleri arasında Yugoslavya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dönü
şüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

8. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Kâmran Inan'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Mehmet Yazar 'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1230) , ' ' . 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine katılmak ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 
çalışmalarını takip etmek üzere, 9 - 12 Mayıs 1990 tarihleri arasında Fransa'ya gidecek olan 
Devlet Bakanı Kâmran Inan'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet 
Yazar'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

9. — isviçre'ye gidecek olan Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, 
Devl-et Bakanı ibrahim Ozaemir 'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum/ıurbaşkanlığı tezke
resi (3/1231) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dünya Sağlık Asamblesinin Kırküçüncü Dönem Toplantısına katılmak üzere, 9 - 17 Ma
yıs 1990 tarihleri arasında İsviçre'ye gidecek olan Sağlık Bakanı Halil Ştvgın'ın dönüşüne ka
dar; Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı tbrahim özdemir'in vekillik eUnesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

10. — italya ve Portekiz'e gidecek olan Turizm Bakanı ilhan Akûzüm'ün dönüğüne kadar Turizm 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin Orüç'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1232) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Turizm alanında incelemelerde bulunmak üzere, 4 - 1 0 Mayıs 1990 tarihleri arasında İtal
ya ve Portekiz'e gidecek olan Turizm Bakanı İlhan Akûzüm'ün dönüşüne kadar; Turizm Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

11. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Ay
kut 'un dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya 'mn ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1233) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk - Amerikan Dernekleri Birliğinin 11 inci Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere, 
7 - 15 Mayıs 1990 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut'un dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

12. — Kanada ve Amerika Birkşik Devletlerine gidecek olan Millî Savunma Bakanı ismail Safa 
Giray'in dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercüment Konukman'ın vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1234) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 - 13 Mayıs 1990 tarihleri arasında Kanada ve Amerika 
Birleşik Devletlerine gidecek olan Millî Savunma Bakanı t. Safa Giray'ın dönüşüne kadar; Millî 
Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercüment Konukman'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

13. — 14-15 Mayıs 1990 tarihleri arasında Roma'da yapılacak olan EUREKA'nm Rolü ve 
3 üncü Ülkelerle Muhtemel ilişkiler" konulu parlamentolararası toplantıya Türkiye Büyük Millet Mecli
sinden katılacak üç kişilik parlamento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1235) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, bil
gilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
», 

14 - 15 Mayıs 1990 tarihleri arasında Roma'da yapılacak "EUREKA'nın Rolü ve 3 üncü 
Ülkelerle Muhtemel ilişkiler" konulu parlamentolararası toplantıya, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinden üç kişilik bir parlamento heyetinin iştiraki Genel Kurulun 12.4.1990 tarihli 102 nci Bir
leşiminde tasvip edilmiştir. 

Bu kez, 3620 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince Heyetimizi oluşturacak siyasî parti 
gruplarınca bildirilen sayın milletvekillerinin adları Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

1. Yasin Bozkurt (Kars) 
2. Talat tçöz (İstanbul) 
3. Tabir Köse (Amasya) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

14. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yıhnaz'tn, Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/174) 

BAŞKAN — Komisyonlardan istifa önergeleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğinin yapılmasını saygılarımla ar/, ederim. 

Mustafa Yılma/ 
Ga/ianlep 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

15. — Adana Milletvekili A. Sedat Doğan'm, Sanayi ve Ticaret Komisyonu üyeliğinden çekildiği
ne ilişkin önergesi (4/173) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sanayi ve Ticaret Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Sedat Doğan 
Adana 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

16, — Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerde Değişiklik Yapûmastna Dair Kanun Hükmünde Kararnamelerin, de, konuyu yakından ilgi
lendirdiği tespit edildiğinden, Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonundan istenmesine iliş
kin Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/1236) 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Başkanlığının, içtüzüğün 35 inci maddesi
nin üçüncü fıkrasına göre bir tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Daha önce, Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna havale edilip talebimiz 
gereği Komisyonumuz görüşünün tespiti için Komisyonumuza havalesi istenen Çevre Müste
şarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 3.5.1990 tarihinde, 
Komisyonumuzda Devlet Bakanı Vehbi Dinçerler ve ilgili bakanlıklar ve müsteşarlık temsilci
lerinin de katılmasıyla incelenip görüşülmüştür. 

Görüşmeler sırasında Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Ka
nun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Ka
rarnamelerin de konu ile yakından ilgilendirdiği tespit edildiğinden, içtüzüğün 35 inci madde
sinin üçüncü fıkrasına göre, Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonundan istenmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Kararımız, Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu da aynı görüştedir. Söz konusu kanun 

hükmünde kararnameler, İçtüzüğün 35 inci maddesi uyarınca, Sağlık ve Sosyal tşler Komisyo
nuna havale edilecektir. 
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17. — 10/72 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun 
görev bölümü yaptığına ilişkin tezkeresi (3/1237) 

BAŞKAN — 10/72 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun, başkan, başkanve-
kili, sözcü ve kâtip seçimine dair bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

25 Mart 1984 tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı id
dia edilen kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla kurulan 
Meclis Araştırma Komisyonu başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi için 8.5.1990 günü 
saat 14.00'te 511 no'lu Dilekçe Komisyonu Salonunda toplanmış ve kullanılan (7) adet oy pu
sulasının tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları 
alarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçilmişlerdir. 

Mehmet Aydın 
Samsun 

Araştırma Komisyonu Geçici 
Başkanı 

Başkan : Rüştü Kâzım Yücelen (tçel) (7) Oy 
Başkanvekili: Mehmet Yüzügüler (Aydın) (5) Oy 
Sözcü : Cemal özbilen (Kırklareli) (7) Oy 
Kâtip : Mehmet Ali Karadeniz (Giresun) (5) Oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) ÖNERİLER 
a) Siyasi Parti Grubu Önerileri 

1. — Gündemin 'Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" bölümünün 
32 nci sırasında bulunan 275 ve 275'e 1 inci Ek Sıra Sayılı (26) İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Tasarısının önemine binaen gündemin 3 üncü sırasına alınarak görüşmelerine 9 Mayıs Çarşamba günü 
başlanması ve bilimine kadar çalışma süresinin uzatümasına, aym gün saat 24.00'e kadar çalışmaların 
tamamlanamaması halinde 10 Mayıs Perşembe günü bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına iliş
kin ANAP Grubu önerisi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi Grubunun, içtüzüğün 19 uncu mad
desinin son fıkrasına göre bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 8.5.1990 Salı günü yaptığı toplantıda siyasî parti grupları arasında 
görüş birliği sağlanamadığından; Grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına 
sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımla. 

Onural Şeref Bozkurt 
ANAP Grup Başkanvekili 
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öneri : 

Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" bölümü
nün 32 nci sırasında bulunan 275 ve 275'e 1 inci ek sıra sayılı (26) İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Tasarısının önemine binaen gündemin 3 üncü sırasına alınarak görüşmelerine 9 Mayıs 
Çarşamba günü başlanması ve bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması, aynı gün saat 24.00'e 
kadar çalışmaların tamamlanamaması halinde 10 Mayıs Perşembe günü bitimine kadar çalış
ma sürelerinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen?.. 

Sayın Hasan Fehmi Güneş, önergenin aleyhinde söz istemişlerdir. 

Buyurunuz efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan Partisi 
Grubu önerisiyle, 26 ilçe kurulmasına ilişkin yasa önerisinin diğer işlerden önce görüşülmesi 
istenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, tasarının ismi, "26 tlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı "dır; 
ama, tasarıyla 131 ilçe kurulmaktadır. Adını aşan, beş kere aşan bir tasarıyla karşı karşıyayız. 

Değerli milletvekilleri, biz, bu tasarının öncelikle görüşülecek olgunluğa ulaşmadığı kanı
sındayız. Kuşkusuz, memleketin gelişmesi için de, kalkınması için de, yeni ilçeler kurulmalıdır, 
yeni idarî üniteler oluşturulmalıdır; insanların yaşamlarını kolaylaştırmak için, ekonomik, top
lumsal ilişkilerini güçlendirmek için, gelişmeyi hızlandırmak için; coğrafî koşulları değerlendi
rerek, kamu yönetimini ve kamu hizmetlerini hızlandıracak, daha verimli hale getirecek yeni 
düzenlemeler sağlanmalıdır. Bu düzenlemelerden bîri de, yeni ilçeler ya da iller kurmaktır; ama 
bunlar ciddî araştırmalarla yapılmalıdır. Ciddî olmak zorundayız. Devlet yönetiyorsak, dev
lette yeni ilçeler kuracaksak, yeni iller kuracaksak, bunu yeterli ciddiyette ele almalıyız. Ben, 
önümüzdeki tasarının bu ciddiyetten yoksun olduğuna inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, hükümet bir inceleme yapıyor; diyor ki, "Ben inceledim, gelişme
miz gereği olarak, sosyal ilişkilerin gereği olarak, kamu hizmetlerinin gereği olarak bu memle
kette 26 tane daha yeni ilçe kurulmasını doğru buluyorum." Bir tasarı getiriyor... Tabiî, bu 
bir hükümet incelemesidir... Tasarı geliyor; İçişleri Komisyonunda sayı 55 oluyor; Plan ve Büt
çe Komisyonunda 86 oluyor; geri çekiliyor... Tekrar, Plan ve Bütçe Komisyonuna geliyor, 131 
oluyor!.. 

Ya 26 yanlış ya 55 yanlış ya 86 yanlış ya 131 yanlış; bunların hepsi birden doğru olamaz. 

Beni hiçbiriniz inandıramazsınız ki, bu tasarı, ciddî, devlet sorumluluğunu hisseden bir 
anlayışla hazırlanmış ve buraya getirilmiştir. Hükümet, "26 tane yeni ilçe kurulması gerekir" 
diyor; hazırlamış, rapor getirmiş, sunmuş... İnceleriz, bakarız; doğru da olur, kabul ederiz; 
ama ayaküzeri ilişkilerle o komisyonda birkaç tane daha, bu komisyonda birkaç tane daha... 
Genel Kurula getireceğiz -şimdi arkadaşlarımız önerge hazırlıyorlar- burada birkaç tane daha!.. 

Böy|e ilçe oluşturulmaz değerli arkadaşlarım. Bu, katiyen ciddî değil; milletvekilliği cid
diyetimizle, sorumluluğumuzla bağdaşacak ciddiyette bir hazırlık değil. 26 mı? Getirir, incele
riz... 55 mi? Hükümet burada, 55 olarak getirirdi... Hükümet 26 istiyor; tasarının ismi de 26 
İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı; ama 131 yeni ilçe oluşturuyoruz! 
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Değerli arkadaşlarım, Hasan Fehmi Güneş'in ilçesi, Onural Şeref Bozkurt'un ilçesi, Ali'
nin ilçesi, Veli'nin ilçesi diye ilçeler kurmaya heveslenmeyelim; bunlar hiçbirimize fayda getirmez. 

Şimdi, bu tasarı gündemimize geldiği günden beri, memleketin her yerinden heyetler geli
yor. Vatandaş da bu işin doğrusunu biliyor artık; Anavatan Partili, SHP'li, DYP'li insanlar 
toplanıyor, Parlamentoya geliyorlar, "Ben Doğru Yol Partisi ilçe başkanıyım", "Ben SHP ilçe 
başkanıyım", "Ben ANAP ilçe başkanıyım" diye söylüyorlar ve "Bizim ilçe kurulmasın" di
yorlar yahut "Bizimki de kurulsun" diyorlar yahut "Bizim köyü oraya bağlamayın, buraya 
bağlayın, biz yüzelli yıldır oraya gidiyorduk, hâlâ oraya gideceğiz, bizim ilişkilerimiz var, 
gelenekselleşmiş" diyorlar. Çanakkale'den geliyorlar ve Çanakkale'den gelenler de, adıyla sa
nıyla söylüyor, "Bu ilçe, falanın -bir milletvekili arkadaşımızın ismini veriyor- ilçesi, öteki mil
letvekilleri de bunu kabul etmiyor" diyor. Böyle ilçe oluşturulmaz. 

Değerli arkadaşlarım, yeni ilçeler kuralım; ama bu şekilde kurulmaz. Aklımıza şu geli
yor : Şimdi 3 Haziran seçimlerine gideceğiz, 3 Haziran seçimlerinden önce bu 131 ilçeyi oluş
turalım, Meclisten çıkaralım, 3 Haziran seçimlerinde gideriz, deriz ki, yeni belde olan yerlere 
belediye oluşturuyoruz ya orada, "Değerli arkadaşlar, işte sizi belde yaptık, Allah'ın izniyle 
bundan sonra yolumuz ilçe yapmaktır, hadi hazırlanın; bak 131 yeni ilçe çıkardık..." 

Bunlar kamu düzenini sarsar; idarî taksimat ilkelerine ters düşer; politikaya da bir şey ge
tirmez. Bununla bir yere varan olmadı şimdiye kadar; çok kullanıldı bu yollar, olmadı... 

Değerli arkadaşlarım, bu, işin bir tarafı; bir diğer tarafı var : Raporda, bana göre de ger
çekçi olan bir rakam var; deniyor ki: "Bir ilçe kurulması için 10 milyar lira para lazım." 

Bildiğim kadarıyla, aklımın erdiği kadarıyla, böyle bir para lazım, üç aşağı, beş yukarı. 
131 ilçe ile 10 milyarı çarpın lütfen; çıkacak parayı bulun lütfen... Hangi bütçenizde bunun 
ödeneği var, nerede var? Nereye koydunuz, nereden karşılayacaksınız bu parayı? 

TUFAN DOĞU (Muğla) — iki hayalî ihracat, tamam!.. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Gözünüzü seveyim; yani bu olacak şey değil. Bu 

kadar para gerekir buna. Bir yerden parayı bulduk diyelim. Değerli arkadaşlarım, kaymakam 
bulamazsınız... 

ALAATTtN FIRAT (Muş) — Niye bulamazmışız? 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Bulamazsınız, yoktur. Kaymakam, öyle sokak

tan toplayarak olmuyor; imtihan açıyorsunuz, bir sene kaymakamlık kursu yapıyor, maiyet me
murluğu yapıyor, öyle gelişiyor; sokaktan toplanmıyor o insanlar. Kaymakam bulamazsınız, 
savcı bulamazsınız, hâkim bulamazsınız... 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Buluruz. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Ha, bulursunuz! Oradan, "Buluruz" diyen ar

kadaş; ben sizin formülünüzü biliyorum. Çünkü, "Parmak çokluğu ile oluyor" dersiniz; "Bu 
131 ilçenin köy olanlarının muhtarı, kaymakamdır; köy korucusu, jandarma komutanıdır; sün
netçisi, baştabiptir" derseniz olur; başka türlü bulamazsınız. 

Değerli arkadaşlarım, "Efendim, buluruz, bulamayız" tartışması ciddî değil. Hepimiz, 
devlette gücümüzce görev yaptık. Şimdi kaymakam açığınız var, niye bulmuyorsunuz? Kayma
kam açıklarınızı niye doldurmuyorsunuz? (ANAP sıralarından gürültüler) 
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Politika birinci sınıf bir iştir; devlet yönetmek birinci sınıf bir iştir. Üçüncü sınıf kararlar
la, üçüncü sınıf kafayla devlet yönetilmez. Bulamazsınız... Devlet yönetmek birinci sınıf bir 
iştir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, benim önerim şudur : Anavatan Grubundaki sorumluluk sahibi de
ğerli arkadaşlarımdan rica ediyorum : Bu tasarıyı lütfen geri çekin; olgunlaştınn; gerçekten 
ilçe yapılması gereken yerleri getirin, elbirliğiyle kabul edelim. 

Bu, bir sorun çözmeyecektir, yeni sorunlar yaratacaktır; kapınızı yeni ilçe olmak isteyen
ler aşındıracaktır; "Bizi ilçelikten çıkarın" diyenler aşındıracakur. 

Biz, uyarı görevimizi yapıyoruz; bu, bizim görevimizdir. Bu uyarımızı dikkate almanızı 
rica ediyoruz. Laf yarıştırmakla devleti yönetemeyiz. 

Saygılar sunuyorum Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri. (SHP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
önerinin aleyhinde Sayın Güneş'ten sonra söz isteyen yok. 
önerinin lehinde Sayın Onural Şeref Bozkurt söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Bozkurt. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Da
nışma Kurulunun, öncelikle görüşülmesi konusunda mutabakat temin edemediği ilçeler konu
sunda, Anavatan Partisi Grubu olarak bir öneri takdim ettik. Bu öneri biraz evvel huzurda 
okunan öneridir. 

Benden evvel konuşan SHP Grup Başkanvekili Sayın Güneş'in ifade ettiği bir hususun 
gerçekten varit olduğunu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Bu tasarı Hükümet tarafından sevk edildiğinde, ilçe yapılmak istenen belde sayısı önce 
çok az sayıda olmasına rağmen, bilahara Türkiye Büyük Millet Meclisinde içişleri Komisyonu 
ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında buna inzimam eden sayı ile 131'e ulaş
mış bulunmaktadır. Ancak, 26'nın üzerine ilave edilen yeni ilçe tekliflerinin layüsel bir biçim
de yapıldığını, bunların herhangi bir tetkikata ve incelemeye dayanmadan kabul edildiğini id
dia etmek ya da bunu varsaymak, hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir husus değildir. 

içişleri Komisyonunda ve Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan teklifler, gerek içişleri Ba
kanlığının, gerekse diğer ilgili bakanlık birimlerinin ve idarî mekanizmadaki diğer ünitelerin 
görüşleri alınmak, değerlendirilmek suretiyle kabul edilmiş tekliflerdir ve gerçekten, bu 131 
beldenin ilçe yapılması zarureti bugün vardır. 

Sayın milletvekilleri, konunun bir başka yönü daha vardır : Hatırlayabildiğim kadarıyla, 
yeni ilçe yapılmasına ilişkin tasarı, Hükümetten, aşağı yukarı bundan yedi sekiz ay önce sevk 
edilmiş olup, Hükümetin sevk ettiği listede yer alan beldeler, yedi sekiz aydır, ilçe olma müjde
sini alabilmek umuduyla beklemektedirler. Gerek İçişleri, gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda 
bilahara ilave edilen beldeler için de durum aynıyla varittir. 

Bu işin bir müddet daha savsaklanması, bu işin Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir so
nuca bağlanmasının uzatılması, bu ilçelerimiz halklarını huzursuz etmektedir. Bu huzursuzlu
ğu ortadan kaldırmak amacıyla, tasarının bir an evvel görüşülmesi gerektiği kanaatinde oldu
ğumuz içindir ki, Danışma Kurulunu bu amaçla toplantıya çağırdık. 
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Danışma Kurulundaki müzakereler esnasında, ilçe yapmaya ilişkin tasarının öne alınma
sının altında başkaca siyasal sebeplerin var olduğu iddiaları da ortaya atılmıştır. Söz gelimi, 
denmiştir ki, "Bu 131 yerin ilçe yapılmasına, haziran ayı başında yapılacak olan bazı belediye
lerdeki seçimlerde, bir propaganda malzemesi olarak kullanılmak üzere teşebbüs edilmiştir." 

Bu, hiçbir zaman düşünülmesi mümkün olmayan bir husustur. Gerçekten düşünülmesi 
mümkün olmayan bir husustur; çünkü, bu tasarıda, ilçe yapılmak istenen beldelerden herhan
gi birisi, haziran ayında yapılacak seçimlerin kapsamı içerisinde değildir; buradaki hiçbir bel
dede seçim yapılması söz konusu değildir. Bu itibarla, kendisinde seçim yapılmayan bir belde
de, oranın ilçe yapılmasından ötürü ne gibi bir pratik siyasal sonucun beklenebileceğini sizin 
takdirlerinize sunmak istiyorum. Demek oluyor ki, bunlarda bu tür bir siyasal art düşüncenin 
var olduğunu iddia etmek de esasen mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye büyümektedir; Türkiye, nüfusu ile büyümektedir; yerleşim 
birimleri, özellikle Anavatan Partisi döneminde, mahallî idarelere sağlanan geniş imkânlar ne
deniyle genişlemekte, daha modern bir altyapıya, daha arzu edilen seviyede bir üstyapıya ka
vuşmak üzere, süratli gelişmeler kaydetmektedirler. Bu itibarla, bu gelişmeler karşısında eğer 
herhangi bir beldede ilçe teşkilatının devlet teşkilatı olarak gerekliliği ortaya çıkıyorsa, buna 
bigâne kalmak da mümkün değildir. Esasen, geçmiş hükümetler döneminde ilçe yapılması za
rureti herkesçe kabul edilmesine rağmen, bazı mülahazalarladır ki, ilçe yapma yoluna gidilme
miştir. Yıllarca ihmal edilen bu noksanlığı, kurulması lazım geldiği halde kurulmayan, yapıl
mayan il ve ilçe teşkilatı meselesini, Anavatan Partisi, bu kadar büyük bir gecikmeden sonra 
yerine getirmek istemektedir. Arzumuz budur; düşüncemiz budur ve bunda, başkaca bir siya
sal maksadı aramak da beyhudedir. 

Bu itibarla, Anavatan Partisi Grubunun takdim etmiş olduğu önergeyi, tasviplerinize arz 
etmek istiyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
önerge üzerinde başka söz isteyen sayın üye bulunmadığına göre, görüşmeler tamamlan

mıştır. öneriyi okutup, bilahara oylarınıza sunacağım. > 
öneri : 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" bölümü

nün 32 nci sırasında bulunan 275 ve 275'e 1 inci Ek Sıra Sayılı (26) İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Tasarısının önemine binaen gündemin 3 üncü sırasına alınarak, görüşmelerine 9 Mayıs 
Çarşamba günü başlanması ve bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması, aynı gün saat 24.00'e 
kadar çalışmaların tamamlanamaması halinde 10 Mayıs Perşembe günü bitimine kadar çalış
ma sürelerinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... öneri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 

Öngörüşmeler" bölümüne geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atahy ve 67 arkadaşının, Mardin ili Silopi ilçesi Derebaşı 

Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak ve ola
yın sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 
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BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Diyarbakır Milletvekili Fuat Atatay ve 67 arkadaşının, Mar
din tli Silopi tlçesi Derebaşı Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen olaylarla 
ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla, Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 nci ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin-önergesinin öngörüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, önerge aslında 500 kelimeyi mütecaviz olduğu için, özetini okutaca

ğım; bilgilerinize arz ederim. 

Silopi Olayları tçin Verilen Meclis Araştırma önergesinin özeti. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Mardin İlinin Silopi İlçesine bağlı Derebaşı Köyüne yakın bir bölgede, 17.9.1989 gecesi 
öldürülen 9 kişinin terörist oldukları resmî makamlarca açıklanmıştır. Bu açıklamalardan son
ra öldürülen 6 kişinin yakınları ile Derebaşı Köyü Muhtarı; 6 kişinin sade yurttaşlar olduğunu, 
çatışmanın çıktığı saatlerde aileleri ile birlikte olduklarını, suçsuz yere öldürüldüklerini iddia 
etmiş bulunmaktadırlar. 

iddianın önemi ve bir an önce aydınlığa kavuşturulmasının kaçınılmazlığı ortadadır. An
cak, ne yazık ki, bu iddialara karşılık resmî makamlarca yapılan açıklamalar biribirleri ile uyumlu 
olmamış, aralarında ciddî çelişkiler barındırmıştır. Bu açıklamalardaki çelişkiler, muğlaklık
lar, sudan gerekçeler kuşkuları artırmıştır. 

Sayın Bakan, Bölge Valiliğince açılan soruşturma ve inceleme sona ermeden aceleye geti
rilmiş bir açıklamada bulunmuş, bir gün sonra Bölge Valisi, yer yer Sayın Bakanın açıklamala
rı ile çelişen yeni bir açıklamada bulunmuş, inceleme ve soruşturmanın sonuçlandığını duyur
muştur. Olağanüstü Hal Masasındaki düzenlemelerden dolayı C. Savcılığı bağımsız bir soruş
turma yapamadan, yetkisizlik kararı vermiştir. Bu durumda inandırıcılığı kuvvetle muhtemel 
bu iddiaların açığa kavuşturulması nasıl gerçekleşecektir? Yürütmenin emrindeki il ve ilçe ku
rullarının objektif ve süratli bir soruşturma yapma şansı yoktur. 

Olayın üzerindeki perdeyi kaldırmanın, kamu vicdanını rahatlatmanın tek yolu TBMM'since 
oluşturulacak bir araştırma komisyonunun ivedi olarak Silopi ilçesinde araştırma ve inceleme
lerde bulunmasından geçer. Ülkenin bütünlüğü, demokrasinin işlerlik kazanarak kurumlaşma
sının yolu açıklıktır, TBMM'sinin etkili denetim mekanizmalarının işletilmesidir. Bu amaçla, 
Anayasanın 98, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
nı ve bu önergenin ivedilikle Genel Kurulda ele alınmasını arz ve teklif ederiz. 

10/73 nolu önergenin aslının sureti 28.9.1989 tarih ve 9 uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

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. 
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tik konuşmayı yapmak üzere, Hükümet adına içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu, bu
yurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ÎÇtŞLERt BAKANI ABDÜLKADtR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay ve 66 arkadaşı tarafından verilen, 17 Eylül 
1989 günü Mardin tli Silopi tlçesi Kösreli Köyü Kinsirtepe mevkiinde güvenlik kuvvetleriyle 
girdikleri silahlı çatışmada ölen 9 teröristten 6'sının, terörist olmayıp, Derebaşı Köyünden sa
de vatandaşlar olduğu iddiasıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerinde gö
rüşlerimizi arz etmek için huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, önergede sözü edilen olayın cereyan tarzı, resmî kaynaklardan aldı
ğımız bilgilere göre şöyle olmuştur : Mardin tli Silopi tlçesi Kösreli Köyü Kinsirtepe mevkiinde 
pusu ve gözetleme görevi ifa etmekte olan güvenlik kuvvetleri, 17 Eylül 1989 günü saat 02.20 
sıralarında Cudi Dağı'nın güney istikametine doğru hareket halinde olan İS - 20 kişilik bir te
rörist grup ile karşılaşarak, "Dur" ihtarında bulunmuşlardır. Bu ihtara uymayan ve anında 
güvenlik kuvvetlerine ateş açan teröristlere derhal mukabelede bulunulmuş ve silahlı çatışma 
başlamıştır. Bu sırada, silah seslerini duyan, bu köyün yakınında görev almış iki timimiz de, 
silah seslerine doğru hareket etmişler, Derebaşı Köyünden geçerken de, buradan 3 kişiyi, ken
dilerine kılavuzluk etmeleri için yanlarına almışlar ve olay yerine bu şekilde intikal etmişlerdir. 
Orada bulunan mevcut kuvvetler ve bu intikal eden yeni kuvvetlerle birlikte çatışma bölgesin
de devam eden ateş sırasında, ay ışığının da elverişli olması nedeniyle, teröristlerin hareketleri 
çok rahat izlenmiş ve ilk anda 4-5 teröristin vurularak öldüğü, operasyonu yürüten güvenlik 
kuvvetleri tarafından da izlenmiştir. 

Çatışmaya katılan terörist gruptan 10 - 15 kişilik bir grup, çatışma mahallinin aksi istika
metine, Cudi Dağı'na doğru kaçıp, hâkim bir noktada üstlenmiş ve buradan ateş etmek sure
tiyle çatışmayı devam ettirmişlerdir. Bu çatışma, güneş doğuncaya kadar bu şekilde devam et
miştir. Saat 06.30 sıralarında çatışmanın tamamen sona ermesi üzerine, güvenlik kuvvetlerin
ce, yaklaşık birbuçuk kilometre karelik bir alanda yapılan arazi taramasında, teröristlerden, 
boyun, göğüs ve kafalarından isabet alarak öldükleri tespit edilenler, bunların yanında, sadece 
1 teröristin de, atmak istediği el bombasının elinde patlaması sonucu kafasının kısmen parça
lanmış olduğu görülmüş ve tespit edilmiştir. Arazi taraması devam ettirilmiş ve bu esnada, ge
ce temas sırasında kaçmayı başaran bir iki teröristin, kan izlerinden de kuzeye doğru gittikleri 
tespit edilmiş; bu kan izleri de takip edilmiş; fakat, aramalara rağmen, bu kaçan iki terörist 
bulunamamıştır. Arazi tarama çalışmaları, aynı gün (yani, 17 Eylül 1989 günü) saat 11.20 sıra
larında tamamlanarak, durum Silopi Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmiştir. 

Teröristlerin ve ele geçirilen silah ve malzemelerin yerinde görülmesi ve gerekli adlî işlem
lerin yapılmasını teminen, cumhuriyet savcısı ve diğer yetkililer olay yerine getirilmiştir. Silopi 
Cumhuriyet Savcılığınca olay yerinde gerekli inceleme ve işlemlerin tamamlanmasından sonra 
da, cesetler aynı gün helikopterle olay mahallinden alınıp, Silopi'de bulunan tabur komutanlı
ğına intikal ettirilmiş; burada kimlik tespiti çalışmaları, teşhis işlemleri de tamamlandıktan sonra, 
6 kişinin cesedi ailelerine teslim edilmiş; 3 kişinin cesedi de, defnedilmek üzere Silopi Belediye 
Başkanlığına teslim edilmiştir. Belediye Başkanlığı, kendisine teslim edilen 3 teröriste ait cese
di, 18 Eylül 1989 günü öğleden sonra gömmüştür. 

Bu olaylar tamamlandıktan sonra, bi la hara Derebaşı Köyü Muhtarı tarafından, ölü ola
rak ele geçirilen bu 9 teröristten 6'sının, terörist olmayıp, kendi köylüleri olduğu gerekçesiyle, 
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operasyonda görev alan güvenlik kuvvetleri personeli hakkında Silopi Cumhuriyet Savcılığına 
başvuruda bulunmuştur. Silopi Cumhuriyet Savcılığı, bunun üzerine hazırlık tahkikatına baş
lamış ve sonuçta, bu olayın tahkikatının Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna göre yapıl
ması gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş ve dosya, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine intikal 
ettirilmiştir. Bunun üzerine, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğince, operasyonda görevli bulunan 
güvenlik kuvvetleri personeli hakkında Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna göre işlem 
yapılmak üzere 23 Eylül 1989 günü 2 kişi muhakkik olarak tayin edilmiş, görevlendirilmiş. 

Muhakkikler tarafından tamamlanan soruşturma dosyası, 26.10.1989 tarihinde, Mardin 
ti İdare Kurulunda görüşülerek, men'i muhakeme kararı verilmiştir. Ancak, bilahara alınan 
yeni bilgiler üzerine, durum, Mardin İl tdare Kurulunda bir kez daha görüşülmüş ve bu görüş
me sonunda da yine 16.11.1989 tarihinde men'i muhakeme kararı verilmiştir. Bu men'i muha
keme kararına vaki itiraz üzerine durum, incelenmek üzere Danıştay tkinci Dairesine intikal 
etmiştir. Danıştay tkinci Dairesi, 19.1.1990 tarihinde verdiği kararla, bu konunun görüşülmesi 
yetkisi Silopi tlçe tdare Heyetine ait olduğu gerekçesiyle kararı bozup, mahalline geri gönder
miştir. 

Danış tayın bozma kararı uyarınca, soruşturma dosyası, yetkili ve görevli olduğu Danıştay 
kararıyla belirtilmiş olan Silopi Kaymakamlığına gönderilmiş; Silopi tlçe tdare Heyetinde bu 
dosya görüşülmüştür. Silopi tlçe tdare Heyeti de, 7.3.1990 tarihinde dosyayı görüştükten sonra 
men'i muhakeme kararı vermiş; bu karar, taraflara tebliğ edilmiştir. Süresi içerisinde itiraz ol
madığı için, ikinci derecede görüşülmek üzere Mardin Valiliğine intikal etmiş; 7.5.1990 tarihin
de de bu dosya, Silopi Kaymakamlığınca Mardin Valiliğine gönderilmiştir. Dosya, şu anda ikinci 
derecede görüşülmek üzere Mardin ti tdare Kurulu gündemindedir. 

Yine araştırma önergesinde iddia edilen başka bir konu hakkında da müsaadenizle bir 
açıklama yapmak istiyorum, önergede, tarafımdan burada yapılan açıklama ile, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği tarafından yapılan açıklama arasında çelişki olduğundan bahsedilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 20.9.1989 günü basına yaptığım açıklama ile, Olağanüstü Hal Böl
ge Valisinin açıklamaları arasında, iddia edildiği gibi bir çelişki yoktur. Bakanlıkça yapmış ol
duğum açıklamada, "Çatışmanın başladığı saat 02.00 sularında" diye söz edilmiştir. Olağa
nüstü Hal Bölge Valiliğinin açıklamasında da, olayın bittiği saatlerden bahsedilmektedir. 

Ayrıca, yine önergede, ölenlerin Silopi'ye pazara gitmekte olan köylüler oldukları hak
kında iddialar var ki, bu kürsüden birkaç defa bu konu hakkında da Yüce Mecliste siz değerli 
üyelere gerekli açıklamaları yapmıştım. 

Değerli arkadaşlarım, iktidarımız, hukukun üstünlüğüne ve kanun hâkimiyetine yürek
ten inanmıştır. 

Bu olayla ilgili ihmali veya kusuru görülen varsa, kim olursa olsun, haklarında objektif 
olarak yapılacak inceleme ve araştırmaların sonucuna göre gereğinin takdir edileceğinden de 
hiç kimsenin şüphesi bulunmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu açıklamalar doğrultusunda, konu idarî ve adlî tahkikat ba
kımından da yürümekte olduğundan, bu konuda Meclis araştırması açılmasını gerektirecek 
bir husus olmadığını belirtir, hepinizi saygılarımla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay, bu

yurunuz efendim. 
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SHP GRUBU ADINA FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 17 Eylül 1989 günü Mardin İlinin Silopi İlçesine bağlı Derebaşı Köyünde 9 kişinin ölümü 
ile sonuçlanan olayla ilgili olarak kamuoyuna yansıyan iddiaların araştırılması konusunda Sos
yal demokrat Halkçı Parti Grubu tarafından verilmiş bulunan Meclis araştırması önergesi hak
kında Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşlerini açıklayacağım. Bu vesileyle, hepinizi saygı 
ile selamlıyorum. 

Sayın Genel Kurul üyeleri, hafızalarınızı tazelemek için, bundan yaklaşık sekiz ay önce 
meydana gelen olayın gelişimi hakkında, kamuoyuna yansımalarıyla ilgili özet bilgi sunmak 
istiyorum. Birazdan detaylarına gireceğimiz olayın ve alabildiğine birbirleriyle çelişkili iddia
ların açıklığa kavuşması; zan altında bulunanların bu zandan kurtulması; hak arama iddiasın
daki yurttaşların, iddialarını ispatlama şansına kavuşabilmeleri, ancak bu Meclis araştırması 
önergesinin Genel Kurulca onaylanması halinde gerçekleşebilecektir. 

Bu iddialar kamu vicdanını ağır bir baskı altına alınmıştır. Bakınız, böylesine önemli id
diaların yer aldığı olayla ilgili olarak Yüce Parlamentoya sunulan araştırma önergesinin üze
rindeki tarih, 27 Eylül 1989... Aradan uzun bir süre geçmiştir... Bu süre içerisinde, yetkililer, 
yasaları, evrensel hukuk sistemini yok sayan açıklamalarda bulunmuşlar; alabildiğine kısıtlı 
olan, olağanüstü hal koşullarındaki hak arama kanalları kapatılmış; konuya, iddialara açıklık 
getirme şansı yitirilmiştir. 

Bu Parlamento, görevini yapmalıdır. Parlamentonun şu anda sahip olduğu mekanizma
larla, bu görevin yapılması yönünde büyük engeller bulunmaktadır. Parlamentonun dinamik 
bir yapıya kavuşturulması, denetim mekanizmalarının, sonuç alıcı ve tatmin edici bir işleyişe 
ulaşması, bugün, rejimin, dolayısıyla demokrasinin önündeki en önemli aslî görevlerdendir. 

Sayın milletvekilleri, bu konuda, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan üç si
yasî partinin yetkilileri veya temsilcilerinin, konuyla ilgili benzer açıklamaları olmuş; bu konu
da yetkili kurullara benzer raporlar verilmiştir. Konunun çok ayrıntılarına girmek istemiyo
rum. 

Konuyla ilgili olarak, 17 Eylül gecesi meydana gelen olayla ilgili olarak, TRT'nin ertesi 
gün yapmış olduğu açıklamalar; arkasından, aceleye getirilmiş şekilde Olağanüstü Hal Bölge 
Valisinin açıklamaları ve daha sonra Sayın Bakanın açıklamaları -elimizde belgeleri var- tama
men çelişkilidir. Terörist olduğu iddia edilen kişilerin öldürülme saatleriyle ilgili açıklamalar 
çelişkilidir. Olayın siyasal partilere duyurulmasından sonra bölgede yapılan incelemelerde, olayın 
görgü tanıklarının anlatımları, bu konuda çok ciddî, inandırıcı delilleri ve açıklamaları muha
faza etmektedir; nitekim, bu iddialar üzerine, cumhuriyet savcılığı bir soruşturma açmıştır. An
cak, bu soruşturmada, ilgili 285 sayılı Olağanüstü Hal Kanununda değişiklik yapan Kararna
menin bir maddesi gereği, savcılık, yetkisizlik kararı vermiştir. 

Yetkililerce, terörist oldukları iddia edilen Abbas Çiğdem, Sadun Beyan, Münir Aydın'ın 
babaları ile, köy muhtarı Abdülkerim Beyan ve bir kısım köy halkının anlatımları, yetkililerin 
resmî açıklamalarıyla, tamamen, taban tabana zıttır. Bu konuda Bölge Valisinin, "Önemli üç 
tanık elimizdedir; bu tanıkların açıklamaları konuya açıklık getirecektir" şeklindeki açıkla
maları boşlukta kalmış, konu bir türlü aydınlığa kavuşturulamamıştır. 

Sayın Bakan, gecenin 02.00'sinde Silopi'ye gitmenin mutat olmadığından, aynı gün Silo-
pi'de pazar kurulmadığından bahsederek ilk açıklamada bulunmuş; arkasından, kamuoyunu 
ilgilendiren yoğun şikâyetlerden sonra, Bölge Valisi, 23 Eylül tarihinde yeni bir soruşturma aç
tığını söylemiştir. 
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Sayın milletvekilleri, karşılıklı iddiaların olduğu bir yerde, devlet ciddiyetiyle bağdaşır bir 
tutumla, idare, önyargıyla gelişigüzel bir açıklamada bulunamaz. Ortada bir hizmet kusuru 
vardır. Bunun soruşturması, idareye değil, bağımsız yargıya düşer. 

Otopsi ile ilgili olarak birçok spekülasyon vardır. Otopsi raporlarında,, bu kişilerin ölüm 
saatleriyle ilgili hiçbir açıklamanın, hiçbir kaydın olmadığı konusunda iddialar bulunmakta
dır. Anlaşılabilir, tatminkâr bir otopsinin yapılıp yapılmadığı konusunda kuşkular vardır, ida
re, yürüttüğü soruşturmada, iddia sahibi köylülere baskı yapmıştır; bu konuda birçok köylüyü 
gözetim altına almıştır. 

Sayın milletvekilleri, Olağanüstü Hal Bölge Valisi tarafından soruşturmanın açıldığı ta
rihten hemen sonra 28 eylül tarihli basında bakınız Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
Sayın Demirel'in açıklamaları nasıl? Aynen okuyorum: "Bu insanlar masum değil, hain. ör
güte ajanlık yaptıkları için haindirler. Bu örgüte yardım etmişlerdir; komitelerini kurmuşlar
dır. Bu, yakalanan sanıkların itiraflarından anlaşılıyor. Yapılan araştırma sonucu, ele geçirilen 
belge ve tanıklar var." 

Şimdi, Sayın Demirel, hangi hakla bu açıklamaları yapıyor? Kendisi, içişleri Bakanlığı
nın bir mensubu mu, Hükümetin bir mensubu mu; yoksa Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinde, 
basına açıklama yapmakla yetkili, görevli birisi mi? tktidar Partisinin Genel Başkan Yardımcı
sının bu açıklamaları yaptığı süreçte, yürütmenin emrindeki görevlilerin, objektif, adil bir so
ruşturma yapma şansı var mı, Sayın Milletvekilleri? 

Şimdi, olayla ilgili olarak, önemli tanık olarak ortaya çıkan ve biraz önce Sayın Bakanın 
açıklamalarında da yer alan, silah seslerini duyan takviye güvenlik kuvvetlerinin Derebaşı Kö
yünden 3 tane klavuzu alarak olay yerine gittiği şeklindeki açıklaması ve o süreçte Olağanüstü 
Hal Bölge Valisinin, "Elimizde, önemli açıklamalarda bulunacak tanıklar var" dediği kişile
rin basına yaptığı açıklamalar: "Eve geldik. Biz döndüğümüzde, diğer gençlerin, askerlerle bir
likte karşı tepeye doğru götürüldüklerini gördük. Sabah saat 09.00 sıralarıydı. 1-1,5 saat sonra 
da, gençlerin gittiği yönden silah tarama sesleri ve roketatar gürültülerini duyduk. Biz, askerle, 
gönüllü kılavuzluk için gitmemiştik, bizi zorla götürdüler" şeklinde açıklama... 

Sayın Bölge Valisinin, çok önemli tanık dediği kişinin açıklaması şöyle devam ediyor: "As
kerler olay yerinde görüldü. Orada 3 ceset vardı. Askerler bunlara ayrı ayrı ip bağlayıp çeki
yorlardı. Uzaktan iple çekiyorlardı ki, cesedin altı mayınlanmış olabilir... 

Soru: Saat kaç gibiydi? 
Cevap: Sabahtı. Kolumda saat olmadığı için bilemiyorum. 
Soru: Evine döndükten sonra neler oldu? 
Cevap: Döndüğümüzde, daha önce alınan 6 kişinin, karşı tepede, elleri enselerinde, gü

neşte bekletildiklerini gördüm. Sanki esir almışlardı. Biz onları bekledik, gelsinler Silopi'ye 
gidelim diye. Ancak, askerle birlikte tepeyi aştılar. Bir süre sonra silahla tarama sesleri duy
duk. Düşünmeye başladık, acaba onları vurdular mı, yoksa çatışma mı oluyordu diye..." 

Sayın milletvekilleri, bu sanıklar, aynı şekilde, yörenin geleneklerine uygun olarak, Ana
vatan Partisinin üç değerli milletvekiline ifade vermişlerdir. Mardin Milletvekili Sayın Nurettin 
Yılmaz... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bir dakika lütfen... 
Çok değerli arkadaşlarım, inanıyorum ki, ülke sorunlarını tartışıyorsunuz. Öyle de olsa, 

bu çatı altındaki her görüşme zapta geçtiği için, hatibin sözünü kestiği anlarda, sizin de zapta 
geçme ihtimaliniz var; arz ediyorum. 

— 367 — 



T.B.M.M. B : 110 8 . 5 . 1990 0 : 1 

Buyurun Sayın Atalay, devam edin. 
FUAT ATALAY (Devamla) — Sayın Nurettin Yılmaz, Sayın Kemal Birlik ve Sayın Nuret

tin Dilek'ten kurulu üç kişilik heyet bölgede incelemelerde bulunmuş; yörenin gelenek ve göre
neklerine göre, tslamî kitap Kur'an'a el bastırılmış ve bantlara kaydedilen ifadeleri alınmıştır. 
Bu ifadeler de, nitekim, Anavatan Partisi Genel Başkanına ve Başbakanına sunulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, ya bu üç milletvekili gerçek dışı beyanlarda bulunmaktadır, gerçek 
dışı rapor düzenlemişlerdir ve Sayın Bölge Valisinin iddialarına göre, güvenlik kuvvetlerini za
yıf düşürücü kampanya içerisinde yer almaktadırlar ya da, inandıkları yurttaşlardan gördük
lerini, olayın gerçek görgü tanıklarından gördüklerini ortaya koymakta, kamuoyuna açıkla
maktadırlar. 

Böylesine ciddî iddianın bulunduğu ve siyasî anlamda çok önemli olan, çoğunluk partisi
nin, tktidar Partisinin bölge milletvekillerinin bu konudaki değerlendirmelerini ciddiye alma
mak, sanıyorum, sadece demokratik işleyişin kurallarıyla değil, aynı zamanda siyasetteki sa
mimiyet unsurlarıyla bağdaşmaz. İddialar çok vahimdir. Sayın içişleri Bakanı, maalesef, san
ki altı tane tavuk ölmüştür gibi, meseleyi ciddiye almadan, basındaki açıklamalarının çok kısa 
özetini Genel Kurula beş dakika içerisinde sunmuştur. Nitekim, şu anda da, bakınız, arkadaş
larımızın durumu ortadadır. Konuşmamın başında söyledim, bu Parlamento, demokratik me
kanizmayı kaybetmiş; bu Parlamento işlevini kaybetmiş ve bunun sorumlusu da, tabiî, aslında 
çoğunluk partisidir. 

-öylesine bir işleyiş içerisindeyiz ki, bu Parlamento, çok ciddî konuları dahi görüşebilme, 
onlara çözüm bulabilme şansını yitirmiştir. Böyle bir Parlamentoya halkın saygısı olmaz sayın 
milletvekilleri. Bu Parlamentoya saygınlık kazandıracak olanlar bizleriz. 

Diyelim ki, bir komplo... Ciddî şekilde, bölücü örgütün mensupları olduğunu iddia ettiği
niz kişiler tarafından bu ifadeler verilmiş olabilir. Doğru Yol Partisi, sözcülerini ikna etmiş. 
Anamuhalefet Partisi, bölgeye gönderdiği milletvekillerini ikna etmiş!.. Çoğunluk partisinin 
üç milletvekilinin, bu konuda raporları var; ellerinde, sesleri kaydettikleri bantlar var... 

Biraz önce Genel Kurulda konuşan değerli bir Anavatan Partili arkadaşım, yanlış şekilde 
de olsa -ki katılmadığımız bir belirleme yaptı- Türkiye'nin -tabiî halkı kastediyorsa, o doğrudur-
Müslüman olduğunu söyledi. Şimdi böylesine bir tespit yapılıyor. Bölge halkı, o dinin gerekle
rine göre ifade veriyor, kutsal kitabına el basıyor; bu da ciddiye alınmıyor ve Sayın Bakan, 
burada, hiçbir şekilde tatminkâr olmayan açıklamalarla konuyu geçiştirmeye çalışıyor. 

Sayın milletvekilleri, Olağanüstü Hal Yasasıyla ilgili 285 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 3 üncü maddesinin (i) fıkrası, bu konuda objektif bir soruşturma yapma şansını or
tadan kaldırıyor. Doğal mahkemeler kanalıyla, bu iddialara açıklık getirmek mümkün değil
dir. Nitekim, iddiaların ayyuka çıktığı dönemde, Sayın Bakan ve Sayın Bölge Valisi, "Savcılık 
açıklama yapmıştır" şeklinde, kamuoyunu teskin edecek yaklaşımlarda bulundu; ama, kendi
leri de, savcılığın bir müddet sonra meseleyle ilgili yetkisizlik kararı vereceğini biliyorlardı. Ar
kasından, bakınız yapılan yanlışlıklara: 

Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna göre soruşturma yapmak gerekiyordu, 285 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, ki, üzerinde çok büyük fırtınalar koparılan 413 sa
yılı Kararnameden çok daha onun temelini oluşturan bu Kararname, aradan ikibuçuk yıl geç
tiği halde, halen Parlamentoya sevk edilmemiştir. 285 sayılı Kararnamede, demokratik düzenle 
hiçbir şekilde bağdaşmayacak birçok esas belirleme mevcuttur ve aradan ikibuçuk yıl geçmiş
tir... Anavatan iktidarı, bu kararnamenin, Parlamentoda acilen görüşülmesini engellemiştir. 
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Buna rağmen, yani böylesine, kısıtlı, savaş hali hükümlerinin geçerli olduğu 285 sayılı Ka
rarname dahi, bölgede işletilmiyor. Mardin Valisine talimat veriliyor... önce, savcılık devre dışı 
kalıyor. Savcıyla gidip görüşüyoruz; savcı, "Ben, burada yargı erkinin görevini yerine 
getiremiyorum" diyor. "Sayın Savcı, otopsi yaptınız mı?" diye soruyoruz; tatminkâr cevap 
yok. Bu cesetlerin, helikopterden, 15 metreden atıldığı iddiaları var. 

Arkasından, Silopi İlçe tdare Kurulunun objektif bir soruşturma yapacağı elbette bilin
miyordu. Buna rağmen, soruşturma, önce Mardin ti tdare Kuruluna yaptırıldı; bunu Danıştay 
iptal etti, "Yanlış işlem yapıyorsunuz" dedi; daha sonra da Silopi tlçe tdare Kuruluna gitti. 
Kimlere gitti sayın milletvekilleri? Farazi olarak, sadece bir iki dakika için bu iddiaların doğru 
olduğunu kabul etsek, yani, bölgedeki güvenlik kuvvetlerinin -kasıt dışı diyelim- böylesine suçsuz 
veya PKK ile bağlantısı olabilecek, onların istihbarat teşkilatında çalışabilecek... Olabilir bü
tün bunlar; ama, böylesine bir iddia var... 

Bir görev kastı, bir hizmet kusuru ortada var ise -bunu bir kabul edelim, olabilir- böyle 
bir hizmet kusurunun sorumlusu kimdir, son tahlilde?.. Bölge valisidir; yürütmenin oradaki 
unsurudur. 

Silopi tlçe tdare Kurulu kimdir?.. O hizmet kusuru yapan kişinin emrindeki insanlardır. 
Amirinin talimatlarına uymayacak objektif bir soruşturmanın yapılabilmesi dünyanın nere
sinde görülmüştür? Bu, mümkün değildir. 

Sayın Bakan, burada "Konu, yargıdadır; bunun için konuşmayalım ve bu araştırmayı 
açmayalım" diyor. Halbuki, tam tersi: Savcı, yetkisizlik kararı vermiş; Mardin ti tdare Kurulu, 
"tddialar gerçek dışıdır" demiş; Danıştay bozmuş, ilçe idare kurulu aynı kararı vermiş, şimdi 
il idare kurulunda, ti idare kurulu ise, eski kararında elbette direnecektir. Dolayısıyla, böylesi
ne ciddî bir iddianın açıklığa kavuşturulması şansı ortadan kalkacaktır. Tek şansı vardır; o da 
bu Parlamentonun bir Meclis araştırması kurulunu oluşturması, onları bölgeye göndermesi, 
yurttaşlarla, sorumlularla, yetkililerle görüşüp, meseleyi aydınlığa kavuşturmasıdır. 

Bakınız, elimde bir rapor var; diyor ki; "Halkın can güvenliğini ortadan kaldıran bu iddi
anın üzerine gidilmez, olay aydınlığa kavuşmazsa..." 

BAŞKAN — Sayın Atalay, süreniz tamamlandı; toparlamaya çalışınız lütfen. 
FUAT ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, izin verirseniz, önerge sahibi olarak devam 

edebilirim ve böylece konuşmamın insicamı... 
BAŞKAN — Yalnız, biliyorsunuz, gruplar adına konuşmalar tamamlanmadan, şahıslar 

adına, önerge sahibine söz verme imkânımız yok. Onu bilahara, Doğru Yol Partisi Grubunun 
değerli sözcüsü de konuştuktan sonra yapacaksınız efendim. 

Toparlamaya çalışın, devam buyurunuz lütfen. 
FUAT ATALAY (Devamla) — Toparlıyorum. "Halkın can güvenliğini ortadan kaldıran 

bu iddianın üzerine gidilmez, olay aydınlığa kavuşmazsa, telafisi mümkün olmayan ve büyük 
boyutlara varabilecek olaylara engel olunamayacaktır. 

tddia, mutlaka soruşturma konusu yapılmalıdır, tddialar doğruysa, halkımıza, tktidar Par
tisine, Hükümete, ülkeye ve dolayısıyla devlete karşı bir komployu güden karanlık kişilerin mas
keleri düşürülmeli ve derhal adalete teslim edilmelidir. 

Millet Meclisinde olayla ilgili bir araştırmanın kaçınılmaz olduğunu kabul etmemiz halin
de, bu, Hükümetimizin, insan haklarına verdiği önemin kanıtı olacaktır. Halkımızı korkusuz
ca yaşama özgürlüğünden bıktıracak bu tür olayların aydınlatılmasında gerekeni yapmalıyız. 
Aksi takdirde, halkımızı başka odaklara itmiş olacağız." 
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Bunu, üç değerli Anavatan Partili milletvekilinin hazırlamış bulunduğu rapordan aldım. 
Nitekim, yetkisizlik kararı veren Silopi Savcısının benzer iddiaları, rapor olarak elimde 

bulunmaktadır; ancak, Anayasayı ters işleten, bir yetkiyi suiistimal ederek, kanun hükmünde 
kararname mekanizmasıyla Parlamentoyu devre dışı bırakan bir mekanizmayla, savcının elin
den bu yetki alınmıştır, biraz evvel arz ettiğim 285 sayılı Kararname dolayısıyla. 

Sayın milletvekilleri, olayın ciddiyeti ortadadır. Güneydoğuda yaşanan sıkıntılar, gözyaş
ları, bu Parlamentonun sorunudur. Açıklık içerisinde, sorunların çözüleceği, dünyadaki bütün 
siyasal, sosyal olaylar incelendiğinde, hemen gözlerimizin önüne gelir. Parlamentonun, hiçbir 

' . V * -

dahli olmadığı bu kanun hükmünde kararnamelerle eli kolu bağlı kalıyor, Meclis araştırması 
önergeleri, çoğunluk partisinin oylarıyla devre dışı bırakılıyor. 

Güneydoğu'da çok ciddî sıkıntıların yaşandığını, sorunların boyutlarının ne olduğunu he
pimiz biliyoruz. Böylesine bir iddianın açıklığa kavuşturulması, Parlamentonun uzun süredir 
yapmadığı görevini yapmasına neden olabilir. Nitekim, şimdi elimizde böyle bir şans da var
dır; üç siyasal parti milletvekillerinin, benzer raporları vardır. Eğer bunlar da devre dışı bırakı
lırsa, sadece Parlamentonun işleyişine son verilmez; onun dışında, çok daha vahim gelişmeler 
olabilir; o da şu olabilir: Bir siyasal çoğunluğun, kendi milletvekillerine güvenmediği anlamı
na da gelir ki, bunun doğuracağı ciddî sıkıntıları, sorunları hep birlikte, sanıyorum, tahmin 
edebiliriz. 

Bu düşüncelerle, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak, böylesine önemli bir iddia
nın açıklığa kavuşması, zan altında bulunan güvenlik kuvvetlerimizin bu zandan kurtulması 
ve belirli mihrakların uydurması ise, bu uydurmayı yapan belirli kampanyaların da yargı önünde 
cezalandırılmasının yolu, ancak bu araştırma önergesinin onaylanmasıyla mümkün olacaktır 
görüşündeyiz. 

Bu konuda destek verilmesi dileğiyle, Genel Kurul üyelerine saygılar sunuyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atalay. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Sayın Vefa Tanır, buyurun. (DYP sıra

larından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş

larım; bugün, yine, Mecliste bir tarihî görevimizi yapıyoruz. Aktif görevin dışındayız; çünkü, 
şu anda görüştüğümüz Meclis araştırması önergesi, ağır iddialar öne sürüyor ve diyor ki, "Devri 
iktidarınızda 6 kişiyi dağda öldürdünüz." İddia bu ve iddia sahibi, 67 kişi. İddia büyük... 67 
kişi, davasını dinlemiyor bile; var mı şimdi iddia cenahından 67 kişi burada? Peki, bu ağır id
dianın muhatabı devri iktidar sahipleri ne ile meşgul hâlâ? Bilmiyorum, savunması tatmin etti 
mi sizi? Bunu burada bırakamazsınız... 

Silopi olayları, bir nevi güneydoğu olaylarıdır. Hâlâ, güneydoğu olaylarına teşhis koya
mamış isek, hâlâ, güneydoğu olaylarını, zabıtlara, tarihe konuşacak isek, Yüce Parlamento, 
vazifesini yapmıyordun 

Ağır bir iddia, 234 gün sonra buraya geliyor. Yani, 234 gün, bu konu, dedikodudan iba
ret... Büyüyerek gidiyor kulaktan kulağa ve bugün bile burada konuşurken, meseleyi bir taraf
lı alıyoruz; Sayın Bakan da öyle aldı, önerge sahipleri de öyle aldı. 

Silopi olayları 17 Eylülde olmuş, önerge 27 Eylülde verilmiş... Peki, 20 Eylülde ne olmuş? 
Bunu, Silopi olaylarının içinden ayırıp atabilir misiniz? Niçin, 10 gün sonra verilen bu önerge, 
bu manzarayı içinde taşımıyor? Silopi olaylarının içerisinde, kaymakamlığı basma var, 
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2000 kişinin Türk Bayrağını yırtması var, "Kahrolsun Türkiye" diye bağırması var... 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Tanır, önergeyi okuyun, hepsi var orada. 
VEFA TANIR (Devamla) — Bu olayları, ne, tek yönlü incelersek ve ne de hafife alırsak 

huzur içinde oluruz. Bu Silopi olayları konusunda Sayın Bakan demin dedi ki; "Olay şu saat
lerde oldu, sonra 15-20 kişi Cudi Dağına doğru kaçtı." 

Olay zaten Cudi Dağında, Cudi Dağının üzerinde oluyor! Olayın olduğu yer Derebaşı Kö
yüne yakın; Derebaşı Köyünden silah seslerini duyma imkânınız var. Olay, gece saat 02.00 su
larında oluyor. 

Sonra, sabah olayda ölen 6 kişinin sahipleri bir iddiada bulunuyor: "Biz bu 6 kişiyle be
raber pazara gidiyorduk; bunlar gece dağda ölmediler, vuruşmadılar. Sabah olay yerine imda
da giden bir tim tarafından 'Gelin, bize yol gösterin' denilerek alınıp, yol göstermeye götürü
len bu 6 kişi de saat 12.00-13.00 arasında kurşuna dizildi. Gece 3 kişiyi öldürmüşlerdi, 6 da 
götürdüklerini öldürdüler; işte 9 kişi bu" diyor. İddia bu... 

Biz, yargıda vazife görmüş insanlar değiliz. Her ne kadar milletvekili de olsak, tahkikat
ta, yargı mensupları gibi, olayı deşme imkânımız, anlatanları yönlendirme imkânımız yoktur; 
ama, buna rağmen, benim dinlediğim Silopililerle, Fuat Atalay'ın dinlediği Silopililerin be
yanları birbirine uymuyor, tşte, hata buradan geliyor; "Bunun üzerine derhal eğilin" dediğim, 
ondan geliyor. Ben, doktor olarak dinliyorum, bir başkası, milletvekili sıfatıyla bir başka mes
lekten dinliyor; ama, olay doğru, bir ise, dinleyenlerde aynı intiba olur. 

Benim o günkü tetkiklerimden çıkardığım şu: Sabah 2 tane ayrı tim var. Biri sabah köy
den 3 kişiyi alıyor. "Bizi köye götürün" diyor bu başka bir tim. Sonra aşağıda pazara giden 
4 kişiyi ve koyun otlatan 2 kişiyi başka bir tim alıyor ve başka bir taraftan gidiyor. 

Birinci timin olay yerine götürdüğü 3 kişiyi dinledim, "Siz, olay yerine gittiniz, kaç ölü 
gördünüz?" dedim. "Uzaktı, göremedik, bizi oraya kadar yaklaştırmadılar" diyorlar. 

İkincisi, birinci timin götürdüğü kişiler, Sayın Atalay'a, "Biz döndüğümüzde 6 kişi dağın 
böğründe, elleri duvara dayanmış duruyordu" diyorlar. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Bana söylemiyorlar. Siz, konuşmamı dinlemediniz 
herhalde? 

VEFA TANIR (Devamla) — Hayır, arkadaşlara söylüyorlar, basına söylüyorlar; söyleni
yor. Mesele, söylenilenleri kapatmak. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Hayır, basından okudum bunları. 
VEFA TANIR (Devamla) — Halbuki, birinci tim, dağa gidip de geri döndüğü anda, ikin

ci timin götürdükleri zaten dağı aşmış olurlardı, orada o kadar beklemezlerdi. 
Bu araştırmanın ağırlığı şuradadır: ölen 6 kişinin sahibini eğer devlete iftira eder duruma 

getirmişsek, mesulü biziz, ölen 6 kişinin sahibi, devlete iftira ediyor; "Pazara giderken, aldın, 
götürdün, dağda kurşuna dizdin" diyor. Bu araştırmaya buradan yaklaşırsanız kıymeti var. 
Niye bu insanları devlete iftira eder hale getirdik?.. 

Sonra, dağda ölmüş bu insanlar, Çanakkale'de ölmüş insanların muamelesine tutuluyor, 
cenazeleri kaldırılmıyor, 2 bin kişi kaymakamlığı taşlıyor, "Kahrolsun Türkiye Cumhuriyeti" 
diyor; kaç gün sonra; 3 gün. 

Olayın bence ağırlığı bu iki husustur. Devletin bayrağının taşındığı yerin taşlanması, ola
yın ağırlığıdır. Olayın ağırlığı; eğer bu 6 kişi, iddia edildiği gibi öldürülmediyse, benim vatan
daşım, benim devletime, Silopi'ye, o civarda yaşayan insanlara hayat hakkı taniyan emniyet 
kuvvetlerine, güvenlik kuvvetlerine iftira eder hale gelmesindedir. "Gördüm; vurdu, sesini 
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duydum" diyor, bunu diyen var... Tahrikle mi, yalandan mı, neden diyor; ama, bunu diyor... 
Muhterem arkadaşlarım, ben bu tahkike gittiğimde de söyledim yetkili kişilere: Bunu oy-

layamazsınız; en azından, raporu açıklayın. Oraya bir doktor gitmiştir, bir savcı gitmiştir; gece 
karanlıkta olan bir müsademe var. Müsademedeki ölüyü, böyle güzelce duvara, kenara daya
yarak bu olay olamaz; bunların dokuzu da per perişan bir vaziyette yerlere düşmüştür. Doktor 
saat 14.00'te gidiyor; gece 02.00'de ölen adam da, saat 14.00'te doktor oraya gittiği zaman, 
ölüm sertliği teşekkül etmiştir, iddiaya göre, bu 6 kişi eğer sonradan öldürülse, bunlar rahatça 
dizilmiş, elleri arkaya bağlanmış olur ve bu 6 kişinin toprağa düşüş şekilleri bellidir. Bu da 
savcının raporunda vardır. Bunu açıklayın. Doktorun raporunda da bu olacaktır; gece saat 
02.00'de ölen insanla, eylül ayının öğlen sıcağında ölen insan arasında fark vardır, öğleyin ölen 
insanda -iddiaya göre eğer saat 14.00'te vurulmuşsa- ölü sertliği yoktur; çünkü, doktor saat 
15.00'te oradadır. 

Bu kadar insanı, ikna edecek güç elinizde iken, 234 gün sonra hâlâ konuşturursanız, Hü
kümet bu konuya ağırlık vermiyor demektir. Hükümetin buradaki savunmasında, ben, en azın
dan bu raporu istiyordum. Çünkü, bunun gizliliği, mahremiyeti, yargıyı etkileyen tarafı yok
tur; ama, beni ikna ederdi. 

Diğer taraftan da diyorum ki, meçhul olan bu konuda, devlet cinayet mi işlemiştir, 6 kişi
yi mi öldürmüştür; yoksa, devlete, benim vatandaşım, iftira mı etmektedir? Bu önergeyi veren 
ve bu ağır iddiada bulunan bu 67 kişinin, en azından, bu konuyu takip etmeleri lazım gelirdi. 

Muhterem arkadaşlarım, altı kişi öldü, yedi kişi öldü... Bunun esası güneydoğudur ve ko
nunun derinliği vardır. Güneydoğu olaylarını böyle iddia eder, Meclisten kaçarsak, iddianın 
karşısına, deminki gibi bir savunma ile geçersek, bunun altından kalkamayız; bu da, bu devle
tin faciası olur. 

Teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanır. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Kahraman; buyurun efendim. (ANAP sıra

larından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET KAHRAMAN (Erzurum) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin İli Silopi İlçesi 
Derebaşı Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili olarak, olaydaki 
iddiaları açıklığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla verilen araştırma 
önergesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, İktidarımız, göreve geldiğinden bu yana, yur
dumuzun yıllarca ihmal edilmiş altyapı ve ekonomik kalkınmasına yönelik birçok meselesine 
çözüm getirerek, bu yolda büyük bir mesafe almaya çalışmıştır. 

Diğer yandan, geçmişten gelen birikimle patlak veren Güneydoğu Anadolu'daki terörle 
mücadelenin, adi bir zabıta vakasıyla mücadeleden çok daha farklı olduğunu hepimiz takdir 
etmekteyiz. 

Bunun şuurunda olan Hükümetimiz, bir yandan, güvenlik güçlerimizi, silah, araç ve ge
reç bakımından modernize ederken, diğer yandan da, teröre karşı özet timler oluşturarak, mü
cadele kabiliyetini yükseltmiştir. 

Güneydoğudaki yıkıcı eşkıya faaliyetleriyle mücadeleyi, sadece polisiye tedbirler alarak 
değil, bölgenin temel altyapı ve sorunlarıyla da ilgili, ekonomik, kültürel ve eğilim problemle-
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rinin halledilmesi yönünde tedbirler alarak yapmaktayız. Bundan dolayıdır ki, iktidara geldi
ğimiz günden bu yana, doğuda elektriksiz ve telefonsuz köy bırakmadık. Yol konusundaki prob
lemler, iki elin parmaklarını geçecek sayıdan da aza düşmüştür. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizdeki terörle mücadelede, bütün siyasî partilerimizin, anaya
sal kuruluşlarımızın, basın ve kamuoyumuzun, hiçbir grup veya siyasî görüş mensupları ya
nında yer almadan, yani, hassasiyetle, birlik ve beraberlik içerisinde tavır koymalarından da 
memnuniyet duymaktayız. Bu durumun, vatandaşımızın mal ve canını korumada, huzurunu 
muhafazada canını bile vermekten çekinmeyen güvenlik güçlerimize büyük bir moral verdiği 
izahtan varestedir. Bu güçlü birlik ve beraberlik ortamından dolayı, ülkemizde terör, eskiden 
ulaşabildiği sonuçlara ulaşamamış, ara rejimleri getirmeye muvaffak olamamış, yurdun bö
lünmez bütünlüğüne de zarar verememiştir. 

Sayın milletvekilleri, bizler, huzurla evlerimizde otururken ve işyerlerimizde işimizin ba
şındayken, güneydoğuda yaz-kış ve gece-gündüz demeden, dağ başlarında, ıssız vadilerde, va
tandaşımızın huzuru, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için, eli tetikte görev yapan güvenlik güç
lerimizin bizlerden beklediği, sadece maddî taleplerinin karşılanması değil, aynı zamanda, ve
rilecek moral güçle kendilerini yalnız bırakmamaktır. 

17 Eylül 1989 tarihinde Mardin tli Silopi İlçesi Derebaşı Köyü yakınlarında bir grup terö
rist ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma sonunda 9 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. 
Olayların gelişme ve safahatı konusunda Sayın İçişleri Bakanı, bu kürsüden, biraz önce tefer
ruatlı malumat sundular. Ben, burada teknik ayrıntılara girmek istemiyorum; ancak, kafam
daki şu sorulara cevap arıyorum: Türk askeri, Türk polisi, bu vatanın özbeöz evladıdır. Gü
nahsız, masum bir vatandaşımıza, üstelik onun mal ve can güvenliğini korumakla görevli iken, 
neden silah çeksin? Güvenlik güçlerinin, teröristlerle dağ başında yaptıkları silahlı çatışmada, 
"masum vatandaş" diye iddia edilen şahıslar, teröristlerle beraber, gecenin o vaktinde nasıl 
bir aradaydılar? Güneydoğuda.şimdiye.kadar, masum yüzlerce vatandaşımızı, bir o kadar ka
dın ve çocuğu, acımadan, hunharca katleden terör örgütlerinin yaptığı insanlık dışı vahşet, hangi 
akla sığmaktadır? Bu, kimden yana bir tavırdır? 

Değerli milletvekilleri, güvenlik güçlerimizin, terör örgütü ve eşkıyaya karşı birçok şehit 
vererek yaptığı mücadele* kanunların kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde, huzur ve güvenin 
tesisi yolundadır. Şüphesiz, hukuk devletinde yaşıyoruz. Eğer, verilen mücadelede, kanun dışı 
bir taraf meydana gelirse, zaten bunu hiçbir yetkili hoş karşılamayacak ve yargı organları gö
revlerini yerine getireceklerdir; Ancak, asılsız iddialarla, güvenlik güçlerimizin demoraHze ol
malarına yol açacak beyan ve davranışlardan, herkesin, her siyasî partinin şiddetle kaçınması 
gereklidir. Üzerinde bulunduğumuz ve Misaki Millî hudutlarıyla çizilen bu vatan toprakları 
üzerinde, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan böyle de, ülkemizi bozmak ve parçalamak, in
sanlarımızı, modası geçmiş rejimlere peşkeş çekmek isteyenlere, eşkıya örgütlerine hiç kimse 
pabuç bırakmayacaktır. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında toplanan siyasîler olarak bizler, 
sanırım ki, herkesten daha ziyade duyarlı olmaya mecburuz. Buradaki sorumluluğumuz, dışa
rıdaki vatandaştan elbette daha ağırdır. Bugün yönetiminden sorumlu olduğumuz bu-vatanı, 
gelecek nesillere teslim etme mükellenyetimizi unutmamak zorundayız. Gelecek, bizi tarih olarak 
istikbalin nesillerine takdim ederken, bugünkü yazmakta olduğumuz tarihe layık bir davranış 
ve tutum içinde olmak mecburiyetindeyiz. Binlerce şühedanın kanı ve canı pahasına bize tes
lim edilen bu mukaddes toprakları ve hürriyetçi rejimi zedelememek için son derece de hassas 
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olmamız gerekir. Aksi halde, değil gelecek nesilleri, mazinin şerefli yiğitlerini de manen huzur
suz kılarız. 

Türkiye, bir hukuk devletidir; hem de, bütün kurallarıyla işleyen bir demokrat idare mev
cuttur. Hiçbir tesir ve etki altında kalmadan, bağımsız karar veren mahkemeler mevcuttur. Hiçbir 
tesire, etkiye boyun eğmeyen cumhuriyet savcıları vardır. Bu nedenle, her gün, seçmene selam 
vermek gayretleri içine girme de, hiç kimseye bir yarar temin etmeyecektir. 

Canını dişine takarak, gece-gündüz, kar-kış demeden, millî bütünlüğümüz için çetin ve 
başarılı mücadele veren şerefli askerlerimizi ve polisimizi töhmet altında bırakmaya hiç kimse
nin hakkı yoktur. 

Muhalefetin, denetim görevindeki gayretlerinden memnun oluyoruz, saygıyla karşılıyo
ruz; ancak, devlet güçlerine hep şüpheyle bakarak, her olayın altında kanunsuzluk aramak, 
kulaktan dolma haberleri, olayların gerçek senaryosu gibi takdim etmek, hiç kimseye fayda 
temin etmeyecektir. 

Cumhuriyet döneminin başından bu yana, polis ve jandarmamızın münferit hataları ve 
yanlışları olmuştur. Nihayet, onlar da et ve kemikten müteşekkil insanlardır; fakat, bunlar her 
zaman gerekli cezayı görmüşlerdir, bundan sonra da görmeye devam edeceklerdir. Bu istisnaî 
olayları çoğunluğa atfetmeye kalkarsak, vatanperver, namuslu devlet güçlerinin mukavemetini 
ve azmini kırarız; bunun zararı da, sanırım ki, tüm ülkeye olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, vatanımızın hangi köşesinde olursa olsun, bu vatanın evlatları, 
istisnasız, aynı hak ve hukuka sahip, birbirine rüçhaniyeti olmayan insanlardır. Farklı bakış
lar, bölücü, yaralayıcı tavır ve davranışları şiddetle reddediyoruz. Kanaatimce, vatana ve mille
te bundan daha büyük hıyanet olamaz. Zira, Anadolu toprakları üzerinde yaşayan, 55 milyo
na ulaşmış ve bu vatandaşların hepsi, en azından bin yıldan beri bir arada yaşayarak bugüne 
gelmiş bir ecdadın, bir silsilenin, bir neslin torunlarıdır. Çanakkale'de, Kocatepe'de, Allahüek-
ber Dağlarında, hatta Yemen'de herkesin dedesinin, babasının kanı kalmıştır. Bu milletin, en 
azından bin yıllık kültür hamurunda yoğrulmuş olmaları yanında, aynı kıbleye yönelen, aynı 
mabette ittihad eden, aynı Mevtaya iman eden bu insanları birbirinden tefrik etmeye hiç kim
senin gücü yetmeyecektir. Zaten, benim vatandaşımın, sade Anadolu insanının böyle bir dü
şüncesi, kaygısı da yoktur. 

Batıdan doğuya, kuzeyden güneye, insanlar -akrabalık dahil- bir sürü maddî ve manevî 
bağlarla bağlanmıştır, birbiriyle meze olmuştur, özellikle, dış güçlerin, içimize atmak istedik
leri fitne tohumlarını kurutmak için, tktidarlarıyla, muhalefetiyle elbirliği etmek, bu musibe
tin üzerine gitmek, bizlere tarihî ve vicdanî bir borçtur. 

Başka ülkeler, içindeki çok farklı ve ağırlıklı tefrika unsurlarına ve cereyan eden olaylara 
rağmen birlik ve beraberlik içinde olduklarına göre, biz, neden birlik ve kardeşlik içinde olma
yalım? Olan olaylar karşısında, mahkemeleri ve savcıları niçin yok sayalım? 

Bizler, işleyen demokrasi içinde, bu Meclisin, olayları araştırmasına asla karşı değiliz; fa
kat, her olayın, akla gelen her hadisenin Meclis araştırması konusu yapılması ile, Anayasamı
zın 98 inci maddesiyle tanınan bu yetkinin anlamını yitireceği kanaatindeyim. Bildiğiniz gibi, 
Meclis gündemi sırada bekleyen bu belgelerle bir hayli yüklü hale gelmiştir. Bu anayasal hak
kın da ağırlığını yitireceğinden endişe etmekteyim. 

Sayın milletvekilleri, önerge sahibi sayın milletvekili ve arkadaşlarının önergelerinde cum
huriyet savcısının verdiği yetkisizlik kararının ve diğer mercilerce verilen kararların, yeterli gö
rülmediğini tespit ediyoruz. Hukuk devleti, olan ülkemizde bunu izah etmek mümkün değildir. 
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Ayrıca, bu önergenin, ülke bütünlüğüne ve demokrasiye işlerlik kazandıracağı vurgulan
maktadır. -Altını çizerek söylüyorum- Ülke bütünlüğü ve demokrasimiz içiri Meclis gündemini 
dolduran sayın milletvekilinin, seçim bölgesinde yaptığı ülke bütünlüğünü zedeleyici konuş
malarından dolayı dokunulmazlığının kaldırılması istenmektedir. Dolayısıyla, önergedeki ifa
deyle, hayata yansıyan ifadeler birbirinin tam tersi durumundadır. 

Olay üzerine yetkili merciler el koymuşlardır, tahkikatlar yapılmıştır, kararlar verilmiştir; 
halen de, tahkikat, ilgili mercilerin önündedir. Bölgeye, ayrıca, tahkik ve inceleme için, Meclis
teki siyasî gruplarımızı temsil eden milletvekilleri de gitmiş, konuyu tetkik etmişlerdir." 

Sonuç olarak; devlet güçlerini töhmet altında tutmak, onların azmini kırmak veya yerlere 
mesaj vermekten başka hiçbir anlam ifade etmeyen bu önergenin kabul edilmemesi kanaatinde 
olduğumu Anavatan Grubu adına takdirlerinize arz ederim. Saygılar sunarım. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman. 
önerge sahibi... 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sade önerge sahibi olarak değil, sataşma da var, onu da 

ayrıca cevap vereceğim. 
BAŞKAN — Onun takdirini Başkanlığa bırakın Sayın Atalay. 
Gruplar adına yapılan görüşmeler tamamlanmıştır. 
önergedeki imza sahipleri adına zatı aliniz mi söz istiyorsunuz? 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Evet. Ondan sonra da, lütfen tutanakları getirtin, incele

yin; benim, ülke bütünlüğüyle ilgili olarak, dokunulmazlığımın kaldırılmasıyla ilgili, önergey
le ilgisi olmayan bir değerlendirme yaptı ve parti grubu adına 67 milletvekilinin verdiği böyle
sine ciddî önergeyi, demagoji yaparak başka yere götürdü. Bu anlamda sataşma olduğu için, 
ayrıca konuşma hakkı istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, zatı aliniz, içtüzük uyarınca, gruplardan sonra, önergedeki imza sa
hipleri adına ve 10 dakika süre ile konuşacaksınız. 

Buyurun. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Ondan sonra da sataşmadan dolayı söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, tespit ettim. Zabıtları getirteceğim, tetkik edeceğim, buyurduğu

nuz gibiyse, tabiatıyla söz vereceğim. 
önergede imzası bulunanlar adına Sayın Fuat Atalay, buyurun. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çok ibret verici... Aynı 

çatı altında bulunmaktan büyük üzüntü duyduğum böylesine talihsiz bir konuşma tutanakla
ra geçti. Bunu ibretle inceleyeceğiz, göreceğiz. 

Sayın Kahraman, Anamuhalefet Partisine demokrasi dersi veriyor! Hangi hakla veriyor? 
Bağlı bulunduğu Türk-tslâm sentezi ideolojilerinin, parti içerisinde belirli militan gruplara peşkeş 
çekilmesi amacı için mi veriliyor? 

Beyanatlarına bakınız: "Polis ve jandarmanın büyük hataları olmuştur" diyor; tutanak
larda var... 

Bunu hangi hakla söylüyorsun Sayın Kahraman? Demek ki, sen de, Türk güvenlik kuv
vetlerinin zayıf düşürülmesi, morallerinin bozulması konusunda karanlık bir kampanyanın un
surusun. Böylesine demagojilerle bir yere gidemeyiz sayın milletvekilleri. 

Sosyaldemokrat Halkçı Partinin vermiş olduğu araştırma önergesini lütfen dikkatle oku
yunuz. 
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Sayın Tanır, önerge ile ilgili olarak yapılan beyanların farklı olduğunu söyledi. O günkü 
basına baktığımızda üç siyasal partiye, aynı şekilde ifadeler verildiği görülür. Ben burada; Böl
ge valiliğinin "önemli tanıktır" diye söylediği iddialara yer verdim ve şöyle diyoruz: 

"Hükümet binası önündeki olayları tasvip etmek mümkün değildir. Ancak, bu olay, esas 
iddiaları başka yönlere çekmek; bu iddiaları, yansız ve önyargısız bir biçimde incelememek için 
bir gerekçe olamaz. Olaydan 48 saatten fazla bir zaman geçtiği halde, Mardin Vali Vekilinin, 
yurttaşların şikâyetleri ile ilgilenmemesi, olaya sürekli olarak önyargılı yaklaşması da, kabul 
edilebilecek bir tutum değildir. 

Yukarıda özetlenen resmî yaklaşımlar, hukuk devleti ilkesi ve ciddiyeti ile bağdaşmaz. Bu
rası çok açık bir şekilde bilinmelidir ki, çok zor koşullarda görev yapan güvenlik kuvvetlerini, 
hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı zayıflatmak, zor durumda bırakmak istemez. Ancak, 
bir kısım görevlilerin ihmallerini, hatalarını da bütün görevlilere mal etmek, anlaşılamayacak 
bir yanlıştır. 

Ortada çok ciddî ve aydınlanması gereken bir iddia vardır. Bu iddianın sahibi biz değiliz; 
bu iddianın sahibi ortadadır. 

Bu iddianın vahimliği kadar, resmî makamların açıklamalarındaki iddialar da vahimdir. 
İddia sahiplerine, iddialarını ispatlama olanağı, zan altında kalan bir kısım görevlilere de 

bu zandan kurtulma şansı verilmelidir. Konu ile ilgili birçok soru henüz aydınlığa kavuşama
mıştır. öldürülen kişilere ait otopsi raporları tatminkâr mıdır? ölüm saatlerini gerçekçi bir 
şekilde belirlemekte midir? Bütün bu sorular, bütün bu iddialar niçin açıklığa kavuşturulmaz?" 

Sayın Kahraman Anavatan Partisi Grubu adına yapmış olduğu ve çok talihsiz olarak de
ğerlendirdiğim konuşmasında, hukuk devletinde yaşadığımızı söyledi; "Bu asılsız iddialar gü
venlik kuvvetlerinin moralini bozuyor" dedi. 

Peki, o halde, siz hukuk devletinde olduğunuzu iddia ettiniz, kendi Hükümetiniz, 413 sa
yılı Kararname ile getirilen ve bölgedeki olaylarla ilgili faaliyetleri yanlış aksettirmek ya da gerçek 
dışı haber ve yorumlar yapmakla bölge halkının heyecanlanmasına neden olan, güvenlik kuv
vetlerinin görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesini engelleyen, idarî takdirle belirlenen, ya
yın organlarının bölge dışında basılmış olması, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşır mı? 

Olağanüstü hal bölgesinde, bağımsız yargı unsurları da dahil olmak üzere, onların görev
lerinden alınması, başka bir görev verilmesi, bağımsız hukuk devleti, önyargısız hukuk devleti 
sistemi ile bağdaşır mı? 

"413 sayılı Kararnamenin getirmiş olduğu birçok düzenleme; TRT yayınlarına ambargo 
konulması, basına sansür konulması; şu anda Anamuhalefet Partisinin bölgede yaptığı incele
melerin, Anadolu baskılarıyla, tstanbul, Ankara baskılarının değişik olması; çift kalıplar, çift 
sansür kullanılması, hangi hukuk devleti ilkesinde, hangi hukuk devletinde vardır?" diye sor
mak istiyorum. (ANAP sıralarından "Kimden yanaşın?" sesi) 

Benim kimden yana olduğum gayet açıktır sayın milletvekili; merak ediyorsan araştırır
sın. Ben, ülkenin bütünlüğünden, birliğinden; demokrasi içerisinde, sınırsızca özgürlüklerin 
kullanılmasından yanayım; ama, "Kültür hamurunda yoğrulduk" derken, Anadolu toprağın
da yaşayan başka bir etnik kökenin dilini yok sayan anlayıştan yana da değilim sayın milletve
kili. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Türkiye'de o manada başka bir etnik köken 
yoktur. 
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FUAT ATALAY (Devamla) — Vardır. Onun tartışmasını ben burada yapmak istemiyo
rum. Bu konuda Meclis Başkanlığından söz istedim; o konuya ayrıca gireceğim. 

Üzülerek şunu belirtmek istiyorum. Gerçeklere, gözümüzü, kulaklarımızı tıkamakla so
runları çözemeyiz. Böylesine ciddî iddiaların bulunduğu, kamu vicdanının ciddî şekilde zede
lendiği bu ortamda, bu meselenin aydınlığa kavuşturulması gerekmektedir; bunun da yolu, Yüce 
Kurulun bu araştırma önergesine, "evet" oyu vermesidir. Aksi takdirde, iddialar açıklığa ka
vuşamayacaktır ve demokratik mekanizmalar kapatılacaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle Genel Kurul üyelerini saygıyla selamlıyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atalay. 
Böylece, araştırma önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şimdi önergeyi oylarınıza sunacağım: Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Meclis araştırması açılması kabul edilmemiştir. 
Sayın Atalay, sataşma hususundaki müracaatınızı cevaplayabilmek için ilgililere gerekli 

talimatı verdim; tutanak geldiğinde inceleyip, karara bağlayacağım. O bakımdan, aynı birle
şimdeyiz, çalışmalara devam ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya ili Beldibi mevkiinde vatandaşlarca tapulu 
arazileri üzerine yapttrüan binalardan bazılarının Antalya Valiliğince ytktvıldığt iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

BAŞKAN — 1 inci sırada, Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Başbakandan sorusu 
bulunmaktadır. 

Sayın Namal?.. Yok. 
Cevap verecek sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 2 nci sıradaki soru, soru sahibinin görevli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

3. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, din görevlilerinin eğitim programlarının geliştirilmesi 
ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/65) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki soru, soru sahibinin izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sorusu bulunmakladır. 

Sayın Müftüoğlu?.. Yok. 
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Soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

5. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır işletmeleri Genel Müdürlüğü Yöne
tim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/10â) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Devlet Bakanından so
rusu bulunmaktadır. 

Sayın Ekinci?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak sayın devlet bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

6. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı 'nın, yurt dışına gönderilecek öğretmenlerle ilgili mülakat 
sınavının ertelenme nedenine ve sınav komisyonunun kimlerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/142) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Balıkesir Milletvekili önder Kırlı'nın, Başbakandan sorusu bu
lunmaktadır. 

Sayın Kırlı?.. Yok. 
Cevap verecek sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

7. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Efkni-Safranbolu yolunun tamir edilmemesini ten
kit eden bir vatandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şefliği Görevlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/110) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Altıner?.. Yok. 
Cevap verecek sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

8. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana gelebilecek sportmenliğe 
aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) 

BAŞKAN — 8 inci sırada; İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sarıgül?.. Yok. 
Cevap verecek sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

9. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan yöneticilerin görevle
rine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/203) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Sarıgül?.. Yok. 
Cevap verecek sayın Bakan?.. Burada. 
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Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Kalkan?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

İL — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 20.11.1985 tarihli pro
tokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanımı destekleme primi ödendiğine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/234) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Canver?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

12. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine Yırdım Derneği 
Öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onaranı için gerekli malzeme ve işçiliğin kaıçılıksız olarak T.K.I. 
Orta Anadolu Linyit Işletmesince karşılandığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Çiftçi?.. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, dün acilen ameliyat oldu, şu anda hastanede. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, beyanınıza itibar edilerek, Başkanlığa intikal eden bir resmî 

belge olmamasına rağmen, arkadaşımıza şifalar diliyoruz ve sorusunu da erteliyoruz. 

13. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbank'ta "Turgut Özal" markalı kumaş dokun
duğu iddiasına Üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

BAŞKAN — Yine, Sayın Ömer Çiftçi'nin 13 üncü sıradaki sorusu da ertelenmiştir. 

14. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa'da termik sant-
rallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa 'daki sanayi tesislerinin yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/128) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, tzmir Milletvekili Kemal Anadol'un, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Kemal Anadol?.. Yok. 
Cevaplandıracak sayın Bakan?.. Curada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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VII. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — Ba$kanın tutumunun içtüzük kurallarına uygun olup olmadığı hakkında 

BAŞKAN — Sayın Atalay, zaptı getirttim, tfade şöyle: 
"Ülke bütünlüğü ve demokrasimiz için Meclis gündemini dolduran sayın milletvekilinin, 

seçim bölgesinde yaptığı ülke bütünlüğünü zedeleyici konuşmalarından dolayı dokunulmazlı
ğının kaldırılması istenmektedir. Dolayısıyla, önergede ifadeyle, hayata yansıyan ifadeler bir
birinin tam tersi durumundadır..." 

Bundan sonraki bölümlerde sizi ilgilendiren bir durum yok. 
Ben sordum, Sayın Grup Sözcüsünün ifade ettiği beyanıyla belirttiği, zatı âlinizin doku

nulmazlığınızın kaldırılması istemine dair dosya Meclis Başkanlığınca gündeme alınmış bu
lunmaktadır; yani, böyle bir dosya vardır, böyle bir talep vardır ve bu, Meclisimizin gündemi
nin 25 inci sırasında bulunmaktadır. Binaenaleyh, Başkanlık, Grup Sözcüsü Sayın Mehmet 
Kahraman'ın, yukarıda arz ettiğim ifadesini bir sataşma değil, bir suçlama değil, Mecliste yü
rürlükte bulunan bir işlemin ifadesi olarak görmekte ve bu bakımdan size sataşma sebebiyle 
söz verme imkânı bulamamaktadır. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Israr ediyor musunuz efendim? 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, evet. Yalnız... 
BAŞKAN — Sayın Atalay, bu durumda Genel Kurulun kararına başvurmak mecburiye

tindeyim. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, araştırma önergesinde, iddialarla ilgili ola

rak, "Bu konular açıklığa kavuşmalıdır, ülke bütünlüğü açısından bunlar gereklidir, ülkenin 
demokrasisi açısından bunlar gereklidir" şeklinde etkili iddialar bulunmaktadır. Şimdi, buna 
rağmen, Sayın Sözcü, konuşmasında, bunun samimî olmadığını, önergedeki birinci imza sahi
binin... 

BAŞKAN — Demiyor efendim, sadece, "Ülke bütünlüğünü zedeleyici konuşmalarından 
dolayı dokunulmazlığının kaldırılması istenmektedir" diyor. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, önergedeki iddialarda, ülke bütünlüğü ko
nusunda samimî olmadığım iddiasındadır. Ççni suçlamaktadır efendim. 

BAŞKAN — Efendim, ben burada tutanaklara geçmiş beyanıyla değerlendirme yapmak 
durumundayım. Bu beyana göre, Meclis Başkanlığınca... 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, söz vermelisiniz. 
BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Alınak... Kendisi söyleyemiyor mu? Size söz ne münase

betle düşüyor acaba, izah eder misiniz; Ne münasebetle size söz düşüyor? 
TUFAN DOĞU (Muğla) — O da bir milletvekili, o da söz söyleyebilir efendim. 
BAŞKAN — istirham ederim Sayın Doğu, müsaade buyurun... 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Taraf olmayın. 
TUFAN DOĞU (Muğla) — Ayıp oluyor efendim. 
BAŞKAN — Sayın Doğu, bir dakika efendim... 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Sizi tarafsız olmaya davet ediyorum. Siz, benden daha 

fa/la orada konuşuyorsunuz. 
BAŞKAN — Bitti mi efendim? Bu birleşimde, bu şovlara fırsat olmamıştı, biraz daha varsa, 

devam edin de rahatlayın, ben sonra devam edeyim, buyurun!.. 
TUFAN DOĞU (Muğla) — Demagoji yapma laf ebeliği ise, biz de yaparız. 
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BAŞKAN — Sayın Doğu, tabiî ki, bu sıralarda oturanlar milletvekilidir ve tabiî ki, millet
vekilinin söz hakkı vardır; ama, bu, bir sayın milletvekili, kendi hukukunu savunurken, âdeta 
acizmişcesine ya da milletvekilliği kale alınmazmışcasına, ya da kendisini, başka sayın millet
vekillerinden yardım talep etmişçesine, davetsiz misafir gibi, "ben milletvekiliyim" diye ayağa 
kalkıp, bağıra bağıra konuşulmaz. Eğer, İçtüzükte buna dair bir madde varsa, lütfedin ben 
de öğreneyim. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — içtüzükte böyle bir madde yoktur. 
BAŞKAN — Kaldı ki, Sayın Alınak, böyle dayanaksız bir çıkış yaptığı anda, zatı alinize 

de hele hiç söz düşmezdi, tşte tartışmanın sebebi budur. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, tabiî, haklısınız saat 15.00'ten beri sükûnetle cereyan eden 

çalışmalar, bazı arkadaşlarımızın tansiyonunu değiştirmiş olabilir. 

Sayın Atalay, Başkanlık, sataşmayla ilgili müracaatınızı dinlemiş, zaptı getirtmiş, söz ko
nusu beyanı incelemiş ve beyanın, sizi suçlayan, karalayan bir beyan olmadığını; beyanın, Mil
let Meclisi gündeminde, 25 inci sırada bulunan bir dosyanın, Anayasa ve Adalet Komisyonla
rında tamamlanmış bir işlemin ifâdesi sadedinde olduğunu ve bunun sataşma sayılamayacağı
nı karara bağlamıştır. 

Direniyor musunuz efendim? 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, izin verir misiniz?.. 
BAŞKAN — Direniyorsunuz. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Hayır efendim, izin verir misiniz?.. 
TUFAN DOĞU (Muğla) — Siz arkadaşımızı dinlemiyorsunuz. 
BAŞKAN — Genel Kurulun oyuna başvurmak zarureti vardır. 
Sayın Atalay, Başkanlığın sataşma olmadığı mütalaası karşısında direnmektedir. Sayın Ata-

lay'a, arz ettiğim görüşmeler muvacehesinde, sataşma olduğunu kabul edenler işaret buyursun... 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Tutumunuzu protesto ediyorum. Bakınız, iddiaları ince

lemediniz... 
BAŞKAN — Oylamaya geçtik. İçtüzük dışında işlem yapamam efendim... İçtüzük bunu 

amir. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Belirli yerlere mesajlar verildiğini söyledi... Başkanlık yap

mıyorsunuz ki siz burada... 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
Sayın Atalay'a sataşma olduğu kabul edilmemiştir. 
VELt AKSOY (izmir) — Bu mu demokrasi?.. 
BAŞKAN — Bu demokrasi, evet. 
Sayın Aksoy, zatı âlinizin, gâhi bu sırada, gâhi o sırada, canınızın istediği yerden bağır

ması değildir demokrasi. Demokrasi, her konuşmada dile getirdiğimiz gibi, kavramlar, kurumlar 
ve kurallar rejimidir; onun da kitabı vardır; kitapsızlara lafım yok. (SHP sıralarından gürültüler) 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Tutumunuz hakkında söz almak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim?.. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, tutumunuz hakkında söz almak istiyo

rum. 
BAŞKAN — Tutumum hakkında?. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Evet. 
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BAŞKAN — Tutumumun hangi noktadan usule aykırı olduğunu lütfen söyleyin. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — tzin verirseniz, açıklayayım... 
BAŞKAN — Efendim, İçtüzük... (SHP sıralarından gürültüler) Müsaade buyurun... 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Ayıp oluyor. 
BAŞKAN — Sayın TUrkcan, hangisi ayıp oluyor?! Eşrefpaşa kıraathanesinde oturmu-

yorsunuz!... 
Evvela, Meclise, Başkana hitap ediyorsunuz; sizi ciddiyete davet ediyorum. Halinize bakın!.. 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sayın Başkan, siz cidden konuşmayı bilmiyorsunuz. Böyle 

ifade ederseniz, öyle otururum tabiî... 
BAŞKAN — Şimdi, burada... 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — "Kitapsızlar" diyorsunuz. "Kitapsızlar" ne demek yani? 
BAŞKAN — Hayır efendim... Ben, şimdi... 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) ~ Bu, topluma saygısızlıktır. 
BAŞKAN — Hayır efendim... Ben, demokrasinin kurallar rejimi olduğunu, onun da ki

tabı bulunduğunu söyledim. Başka bir şey kastetmediğimi herkes biliyor. 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Ayıp oluyor yani. 
BAŞKAN — Sayın Atalay, konuda usulsüzlük iddiasındasınız. Başkanlık olarak hangi nok

tada usulsüzlük yaptığımızı belirtmenizi rica ediyorum. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, izin verirseniz açıklayayım. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Grup sözcüsünün... (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika... 
Buyurunuz Sayın Atalay, siz, Divana hitap ediniz. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın grup sözcüsünün iddiaları bir bü

tündü; yani, sadece biraz önce okuduğunuz cümlelerden ibaret değildi. Konuşmasında, benim 
konuşmamı referans göstererek, belirli yerlere mesaj verildiğini söyledi. Bu mesaj anlamında, 
bunun ülke bütünlüğüyle bağlantısını kurdu ve bu konuda samimi olmadığımı söyledi. Bu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin; Anadolu topraklarında yaşayan bütün yurttaşların özgür Par
lamentosuna ağır bir suçlamadır. 

Eğer siz, İçtüzük hükümlerini, Anayasa kurallarını objektif olarak uygulamazsanız, ciddî 
bir suç işlemiş olursunuz. Bu, yanlı bir tutumdur. Yanlı bir tutum, parlamenter demokraside 
kabul edilemez, tzin veriniz, tutumunuzun çelişkilerini kürsüden açıklayayım. 

BAŞKAN — Efendim, zaten, "tutumumuzun çelişkileri" iddiası hususunda açıklama yap
mak üzere size söz verdim, bunu yaptınız. 

Başkanlık davranışının... 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — İnsaf, bu kadar yanlı tutum olmaz ki!.. 
BAŞKAN — Efendim müsaade buyurunuz. Ben sizin sözünüzü kestim mi? Yani, burada 

her iddia sahibi konuşacak; ama Başkan konuşamayacak! Bunun neresi usul?! 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Hep siz konuşuyorsunuz!.. 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Hatipten fazla konuşuyorsunuz, "Daha konuşmadım" 

diyorsunuz. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Sayın Atalay, Başkanlık... 
Sayın Yılmaz, yaklaş, yaklaş, eksiğini tamamla, sonra ben söyleyeceğim çünkü... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, sizi neden ilgilendiriyor? 
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BAŞKAN — Hayır, sufle aksadı; müşkül durumda, yardım ediyorum. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sizi neden ilgilendiriyor? 
BAŞKAN — Efendim, Başkanı ilgilendirir. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, ben, arkadaşıma burada laf söylüyorum... 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bu görüşmeler esnasındaki her hadise Başkanlığı ilgilendirir. 

İçtüzük, "Görüşmeleri yönetmekle Başkan yükümlüdür" der ve de yetkili... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, siz oturumu idare ederken bu kadar çok mü

dahale ederseniz... Her oturumu idare edişinizde bir olay oluyor. Sizden başka Başkanvekilleri 
de Meclisi idare ediyor; ama hiçbir olay olmuyor. 

BAŞKAN — Onlara saygım ve takdirim var; ama ben kuralları uyguluyorum Sayın Yıl
maz. Diğer Başkanvekili arkadaşlarıma saygım var, takdirim var; ama ben, kuralları uygu
luyorum. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ama Sayın Başkan, bu kadar müdahaleci olmayınız lütfen. 
BAŞKAN — Efendim, müdahaleci olmak demek... Arkadaşımızı dinlerken, sizin oradan 

sufle ettiğiniz sözleri anlayamadığını ve müşkül duruma düştüğünü gördüm; iyi niyetle... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Hiç öyle bir şey yok. 
BAŞKAN — Yanaşıyor çünkü. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Hiç öyle bir şey yok. 
BAŞKAN — tyi niyetle "Buyurun, tamamlayın" dedim, yani Sayın Atalay'a belki bir yar

dımcı olabilirim diye düşündüm. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Hiç öyle bir şey yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Peki efendim, peki; yokmuş! 
Sayın Atalay, Başkanlık, bu Genel Kurul kararıyla da teyit edilmiş uygulamasında usul

süzlük görmemektedir. Israr ediyorsanız, keza oylamaya başvurmak mecburiyetindeyim. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, bizatihi konuşmalarınızda hep yorum ya

pıyorsunuz. Bakın, beni müşkül duruma... 
BAŞKAN — Efendim, yorum değil. "Başkanlık sataşma görmüyor" dedim, tçtüzük di

yor ki, "Başkanlık bunu açıkladıktan sonra, eğer sataşma gerekçesiyle söz isteyen üye, 
"direniyorum" derse, Genel Kurulun oyuna başvurulur." 

Burada yorum yok, burada yanlılık yok ve ben zatı alinize, o beyanı sataşma telakki etme
diğimi, bu bakımdan söz verme imkânım olmadığını söyledim; zatı aliniz, "Israr ediyorum" 
dediniz. Direnişiniz üzerine, tçtüzük gereği Genel Kurulun oyuna müracaat ettim ve Genel Ku
rul, gördüğünüz gibi, Başkanlığın uygulamasını teyiden, sataşma olmadığını karara bağladı. 
Bunun dışında yapılabilecek bir şey yoktur efendim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — tzin verin konuşayım. Tutumunuz hakkında söz istiyo
rum. 

Şimdi bakın, Sayın Başkan, biraz önceki ifadelerinizde, bana atfen, müşkül durumda kal
dığımı; parlamenterlere atfen, kitapsız olduklarını; beyan ettiğinizi ve bu beyanlarla, tamamen 
yanlı bir tutum içerisinde olduğunuzu iddia ediyorum. Bu bir iddiadır. Bu iddianın mesnetlen-
mesi için, benim orada kürsüde konuşmam gerekiyor. Sayın Başkan, bana, İçtüzüğün ilgili mad
desine göre konuşma imkânı vermeniz lazım, tkide bir bunu oylamaya sunarak geçiştiremezsi
niz Sayın Başkan. 

NECCAR TÜRKCAN (izmir) — Bir de karar yetersayısı yokken oyluyorsunuz!.. 
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BAŞKAN — Sayın Türkcan, siz tecrübeli bir parlamentersiniz. Karar yetersayısının varlı
ğı, yokluğu bu şekilde mi aranır? Hep, "usul" diyoruz değerli arkadaşlarım. Ben de soruyo
rum; varsa hatam, düzeltirim; ama, karar yetersayısı böyle mi aranır? Ben bunu kale almayın
ca, "Başkan, yanlı ve kararlısın'1 diyorsunuz. Yok öyle bir şey. 

Gelelim bu konuya: Başkanlığın tutumu hakkındaki bu itirazınızı da yerinde görmüyo
rum. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Peki, o zaman oylayın. 
BAŞKAN — tçtüzük, takdir hakkını Başkana vermiştir ve Başkanın uygulamasını, yaptı

ğı oylamayla da Genel Kurul teyit ettiği cihetle, görüşünün hukukî ve tarafsız olduğunda ısrar 
etmektedir. Konu bundan ibarettir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Usulü uygulayın Sayın Başkan, İçtüzüğü uygulayın. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, İçtüzüğün 64 üncü maddesinin uygulan

masını istiyorum ve karar yetersayısının aranmasını istiyorum. Sayın Başkan, müşkül durum
dasınız. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, sizin müracaat ettiğiniz hususlar, İçtüzüğün ilgili maddelerine 
göre, Başkanlığın takdirindedir. Başkanlık, müracaatınızı -ifade ettiğim gibi- değerlendirmiş
tir ve oylamayı gerektirir bir durum... 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — El insaf Sayın Başkan; nasıl çelişkiye düşersiniz? 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim... 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Biraz önce söylediniz, "Oylayacağım" dediniz. 
BAŞKAN — Efendim, niçin görülmemektedir, söyleyeyim: Sayın Atalay, eğer oylama, Baş

kanlığın değerlendirmesinin aksine tecelli etmiş olsaydı, "Başkanlık kendi takdir hakkını isa
betli kullanmamış" diye düşünülebilirdi. Genel Kurul, buradaki en yüksek karar organıdır ve 
konuyu, sizin ve arkadaşlarımızın iddialarını karara bağlamış, o karar da, Başkanlığın değer
lendirmesini teyit etmiştir. Bunun tartışılacak bir tarafı, oylanacak bir tarafı yok ki efendim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, izin veriniz... 
BAŞKAN — Karar yetersayısına gelince: O, ancak oylama esnasında, müracaat olunsay-

dı, kale alınabilirdi. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, lütfen sükûnetle dinleyin beni. 
Ben, biraz önceki iddialarımla ilgili olarak sataşma konusunda söz istemiyorum, o konu 

karara bağlandı. (ANAP sıralarından gürültüler) Efendim, sükûneti sağlayın lütfen. 
BAŞKAN — Dinliyorum efendim, buyurun. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sataşma konusundaki söz talebim Genel Kurulun oyla

rıyla reddedildi. Arkasından, ben, tutumunuz hakkında, İçtüzüğün 64 üncü maddesi gereği 
söz istedim; siz de bu konuda söz verme niyetinde olmadığınızı beyan ettiniz: Ama çok ısrar 
edersem genel kurulun oyuna sunacağınızı söylediniz. Bu, tutanaklara geçti. 

Şimdi, ben, bu çerçevede, biraz önce yaptığınız beyanın doğrultusunda karar alınmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, acele buyurmayın. 
Var, Sayın Aksoy, sizin gözlüğünüz var mı? 
VELİ AKSOY (İzmir) — Ben bir şey söylemedim Sayjn Başkan. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, lütfen... Lütfen... 
VELİ AKSOY (İzmir) — Lütfen, bana sataşmayın. 
BAŞKAN — "Madde 64. — Görüşmeye yer olup olmaması, -Sayın Atalay size hitap 
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ediyorum- Başkanı gündeme veya Millet Meclisinin çalışma usullerine uymaya -sizin itiraz nok
tanız budur, çalışma usullerine uymaya davet ediyorsunuz beni, usul dışı, yanlı davrandın 
diyorsunuz- davet, bir konuyu öne alma veya geriye bırakma gibi usule ait konular, diğer işler
den önce konuşulur. Konuşuyoruz! 

"Bu yolda bir istemde bulunulursa, onar dakikadan fazla sürmemek şartıyla lehte ve aleyhte 
en çok ikişer kişiye söz verilir. 

Bu görüşme sonucunda oya başvurmak gerekirse, oylama işaretle yapılır." 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Evet, bunu uygulayın. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun da arkadaşlarımız karıştırmasın ifadeleri. 
"Zapta geçti" dediğiniz "Oya sunarım" beyanı, birinci müracaatınız için... 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Hayır. 
BAŞKAN — Efendim, tabiîki "hayır". Çünkü, oya sunulup da karara bağlanan bir ko

nu, geniş zaman ifadesi içinde "oya sunarım", gelecek zaman ifadesi içerisinde "oya sunacağım" 
denilmez. Biz Türkçeyi böyle kullanırız. Bizde, geçmiş, karara bağlanmış bir konu "oya 
sunacağım" diye anlatılmaz. O bakımdan, tabiiki ikinci itirazınızla ilgili bir beyandı, o da şu 
idi: Eğer Başkanlığın tutumu hakkında, 64 Üncü maddeye dayanarak söz isteyenler ısrar eder
lerse, iki lehte, iki aleyhte olmak üzere onar dakikalık süreyle Başkanlık söz verir ve bu görüş
melerin sonunda da Başkanlık, o görüşmelerden sonra, tutum hakkındaki, itiraz hakkındaki, 
müracaat hakkındaki kararını açıklar. Buna da eğer bir direniş söz konusu olursa ve Başkanlık 
isterse -takdiri vardır- o zaman oya sunar. 

Karar yetersayısı aramak için oylamaya yaptırma yolunu zorlarken, beni, bunları yanlış 
uyguluyor zannetmeyin. Yaptığım uygulamanın bilincindeyim. 

Siz, tutumumuz hakkında, tutumumuzun görüşme usullerine aykırı olduğu iddiasıyla ko
nuşacağım diyorsanız, buyurun, söz vereyim konuşun, öyle mi efendim? 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Evet. 
BAŞKAN — Bir dakika... Bu kürsüye, sizi, Mehmet Kahraman'a cevap vermek üzere de

ğil; ülke bütünlüğünün yanında, karşısında olduğunuzu açıklamak için değil; hakkınızda do
kunulmazlığın kaldırılması kararı istemi dosyasının şevkinin cevabî açıklamalarını yapmak için 
değil; benim Başkanlığımın bugünkü görüşmeleri, görüşme usullerine aykırı cereyan ettirdiği
ni söylemeniz için davet ediyorum; aksi takdirde, sözünüzü keserim. 

Buyurun. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Daha sonra bana da söz lütfeder misiniz? 
BAŞKAN — Tabiî, "tki lehte, iki aleyhte" dediğine göre... 
Aleyhte, değil mi efendim? 
HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (İstanbul) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Tabiî. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; oturumu idare eden 

Meclis Sayın Başkanı, gerek bugünkü oturumda, gerekse Meclis Başkanvekilliğine seçildiği bu 
dönem boyunca, anlamsız yere, Parlamentonun, oturuma katılan milletvekillerinin enerjileri
ni, dar, kısır tartışmalara çekmekte birebir üstat oldu. Osmanlı dilini konuşmasıyla, kendisine 
özgün edasıyla, kendisine özgün yorumlarıyla (ANAP sıralarından "Başkanın tutumu hak
kında konuş" sesleri, gürültüler) müstehzi tavırlarıyla, alaycı tutumlarıyla, mensubu olduğu 
siyasal partinin bir kısım siyasî kişiliklerini örnek almaya çalıştı. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Asla, asla!... (ANAP sıralarından "Asla, asla" sesleri) 
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FUAT ATALAY (Devamla) — Bunlar, parlamento tarihimize kötü örnekleriyle geçiyor. 
Konuşmacıların, düşüncelerini Parlamento kürsüsünde özgürce söylemelerine olanak ta

nımak, Parlamentoya getirilen bir konunun ciddî bir platformda tartışılmasına olanak tanı
mak, Parlamento üyelerinden önce, oturumu idare eden başkanın sorumluluğundadır; ama 
ne yazık ki, üzülerek görüyorum ki, Sayın Başkan, bu sorumluluğunun bilincinde değil. 

ÎSMET TAVGAÇ (Bursa) — Tam bilincinde, tam. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Böylesine ciddî bir konuda, bu oturumun Başkanlığını ya
pan Sayın Meclis Başkanının, siyasal parti kimliğini kesinlikle bir kenara bırakarak, o siyasal 
partinin kimliğinin dışında ve Genel Kurul üyelerinin bağlı bulundukları siyasal partileri veya 
bağımsız iseler, gruplarının hiçbirisini kriter olarak görmemesi gerekirken, biraz önceki tutu
mundaki istanbul Milletvekili Sayın Eren'le ilgili olarak, "Bir orada oturuyorsunuz, bir bura
da oturuyorsunuz; anlayamadık, kitabınız nedir?" şeklindeki yorumları, Parlamento ile ta
mamen alaycı bir yaklaşımdır Sayın Başkan. 

Burada sıkıntı ve dertleri anlatırken, çok ciddî bulduğum ve demokrasi görevi yapmayı 
düşündüğüm bir konuda temel bir suçlama geliyor ve o suçlama konusunda düşüncelerimi an
latabilmek, kendimi doğru anlatabilmek şansı verilmiyor ve talihsizliğe bakınız, kürsüye gelir
ken de, "Şu konuda konuşmayacaksın" diyor bana. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Her aklına geleni mi söyleyecektin?! 
FUAT ATALAY (Devamla) — ' 'Sayın grup sözcüsünün, dokunulmazlıkla ilgili iddiaları 

konusuna girmeyeceksin, benim o konudaki yorumuma girmeyeceksin" diyor ve arkasından 
da kürsüye davet ediyor!... Nasıl bir parlamento anlayışıdır bu? Susan bir parlamento anlayışı 
mı? 

Sayın Başkan, burada sizi davet ediyorum; 1920-1923 arasında ilk Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin tutanaklarını lütfen dikkatle izleyiniz. 

BAŞKAN — Ben, 19,73 yılında milletvekili olduğumda onları inceledim; inceleme fırsatı 
bulamayanlara da anlatırım. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Müdahale etmeyin hatibe. 
FUAT ATALAY (Devamla) — Bu, talihsizliktir. Mustafa Kemal Atatürk'ün birinci parla

mentodaki başkanlık yaptığı oturumların tartışmalarını izleyiniz; orada milletvekilleri, hür ve 
özgür olarak ülke sorunları hakkında düşüncelerini söylediler; hem de Kurtuluş Savaşı müca
delesi verilirken, ordular cephede iken... Hiçbir milletvekili etnik kimliğini saklamadan, öz
gürce onları söyledi, o sorunları tartıştı. Bu Parlamentodaki gerçekleri, bu Parlamentonun oluş
masıyla ilgili gerçekleri, ne sizin, ne de çoğunluk partisinin gücü, kapatmaya yetmez. 

ISMAlL DAYI (Balıkesir) — Bölücülük yapma orada. 
FUAT ATALAY (Devamla) — Ben, hiçbir şekilde, bölücülük yapmıyorum; Türkiye Cum

huriyeti vatandaşı olmaktan ve Anadolu topraklarında çok zengin tarihi ve kültürü olan bir 
etnik yapının unsuru olmaktan da kıvanç duyuyorum. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Hayır, birinci Meclis öyle yapmadı. 
FUAT ATALAY (Devamla) — Ulu önder Atatürk, bu ülkeyi, birliği, cumhuriyeti bu çer

çevede kurdu. 
Bunu, lütfen, idarenizle, sorumsuzca, müstehzi tavırlarınızla, alaycı tavırlarınızla çarpıt

mayınız; Genel Kurulun zenginliğini, üretkenliğini sağlayınız. 
Teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atalay. 
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Başkanlığın tutumu aleyhinde, Sayın Hasan Fehmi Güneş; buyurun efendim. (SHP sıra
larından alkışlar) 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; benim konuş
mam, sadece bugünkü olaya münhasır olmayacaktır. Doğrusunu isterseniz, Başkanlığın tutu
mu konusunda bir milletvekili olarak, uzun süredir rahatsızlık duymaktayım. Biz Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin, bu memleketin demokrasisinin ana müessesesi olduğu bilincindeyiz. Bu 
bilinci daima diri tutmak, yükseltmek zorundayız. Türkiye Büyük Millet Meclisine saygıyı bes
lemek, perçinlemek zorundayız. Türkiye Büyük Millet Meclisine saygı, demokrasinin ana ku
rumuna saygıdır. 

Elinden geldiğince -pek çok milletvekili arkadaşımızın da elinden geldiğince- Başkanlığa 
karşı -hangi arkadaşımız Başkanlık kürsüsünde oturursa otursun- büyük bir saygı göstermek
tedir. Ben, çok sinirli anlar dışında, Başkanlığa saygısızlık gösteren milletvekiline rastlamadım. 
Hiç kimse, "Sayın Başkan" demeden hitap etmemektedir. Çünkü, hepimiz biliyoruz ki, Baş
kanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil ediyor, demokrasinin bu yüce kurumunu temsil 
ediyor; ona saygı göstermek, millete saygı göstermektir de, onun için; ona saygı göstermek, 
Genel Kurula saygı göstermektir de, onun için; ona saygı göstermek, kendimize saygı göster
mektir de, onun için bu duyarlılığı gösteriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, hepimiz çoluk çocuk sahibi insanlarız. Kendimize göre ciddî insan
larız, işi gücü olan insanlarız, belli görevlerde bulunmuş ve buraya gelmişiz. Sayın Başkanları
mız da, bize bu duyarlılığı göstermelidir. Sayın, Başkanlarımız, bize, hiçbirimize "Otur, niye 
orada duruyorsun; bu tarafa gel, kitapsız, Eşrefpaşa'ya..." dememelidir. Biz bunlara müsta
hak değiliz. 

ALİ SAKİR ERGİN (Yozgat) — Niye alınıyorsun?.. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Biz, ufak tefek kusurlar yapsak bile -şunun için 

alınıyorum, çünkü ben milletvekiliyim- Sayın Başkanlarımız bize -çünkü, onların her sözü tu
tanaklara geçiyor- daha toleranslı, daha saygılı, daha üst düzeyde hitap etmelidirler. Bizim İç
tüzüğümüz, konuşmalar için son derece güzel bir tarif kullanmıştır; "Genel Kurulda temiz bir 
dil kullanılır" demiştir. 

Bir milletvekili arkadaşımıza, lafı şöyle ya da böyle getirerek, "kitapsız" demeyi, ben, 
Başkanlık kürsüsünü işgal eden herhangi bir arkadaşımız için, özellikle bugünkü değerli arka
daşımız için de zait görüyorum. 

Milletvekiliyim; bizleri halk seçmiş. Değerli arkadaşlarım, biz birbirimize ne kadar saygı 
gösterirsek, toplum da bize o kadar saygı gösterir. Birbirimize saygı göstermekte saygı yoksun
luğuna düşersek, "toplum niye milletvekillerine saygı göstermiyor"? diye yakınma hakkımızı 
kaybederiz. 

Ben hepinize sonsuz saygı gösteriyorum; hepiniz sonsuz saygıya değersiniz; çünkü, sizi halk 
seçmiş. Birbirimizin arasındaki ilişkiler bunu zedelememelidir. Birbirimizle konuşurken, daha 
şık, daha zarif, daha temiz, daha güzel ifadeler kullanabiliriz. Bu, hem size yakışır, hem bu 
kuruma yakışır. 

Ben bugünkü Sayın Başkanımdan değil sadece, diğer sayın başkanvekillerimizden de mil
letvekillerine bu konuda dikkatli davranmalarını rica ediyorum. Zaman zaman benim başıma 
geliyor; oradan bir şey söylemek istiyorum, azarlıyorlar beni, sitem ediyorlar bana, susturu
yorlar ve gece uykum kaçıyor. Ben çoluk çocuk sahibi bir insanım, torun sahibi de oldum şim
di, çok şükür Allah'a, hepinize göstersin- uykum kaçıyor. 
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MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Ne yapalım yani?.. 
TUFAN DOĞU (Muğla) — Sen hakarete müstehak olabilirsin müsait olabilirsin, sen içi

ne sindirebilirsin, kabul edebilirsin... 
BAŞKAN — Şimdi ben müdahale etmeyeyim, etmeyeyim diyorum Sayın Güneş. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Efendim, çok haklısınız. 
BAŞKAN — Sayın Doğu'nun oradan bir sayın milletvekiline, milletvekilliğinin sayınlığı 

ve saygınlığı üzerine azamî titreme içerisinde bulunduğunuz şu anda, Sayın Doğu'nun, Sayın 
Mehmet Yaşar'a, "Sen hakarete layık olabilirsin, hakarete müsait olabilirsin" ifadesini de açık
larsanız, sizden daha fazla faydalanma imkânı vermiş olursunuz bana. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Neye karşı Sayın Başkan? 
BAŞKAN — tşte buyurun! Anında, cevabını siz veriyorsunuz. "Sayın milletvekili" di

yorsunuz; Başkanlığın milletvekilini nasıl görmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorsunuz ve zatı 
aliniz oradan ayağa kalkıp, hiçbir kitapta, hiçbir kuralda yeri olmadığı halde, arkadaşa haka
ret ediyorsunuz!.. 

Buyurun Sayın Güneş, ben sözünüzü kesmek istemiyordum; ama buyurun. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Çok değerli milletvekili arkadaşım, ben, sana 

sonsuz saygı gösterilmesini savunuyorum... 
MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Terbiyesiz onlar işte... 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Ben sana sonsuz saygı gösterilmesini savunuyo

rum, sen benim konuşmama müsaade etmiyorsun! Nasıl frekansımızı tutturacağız? Niye baş
ka başka frekanslardayız? Nasıl benim dediğim size ulaşmıyor? 

MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Grup başkanısınız, susturun, grubunuza sahip çıkın. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Neyse... 
MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Tabii, "neyse" değil. (SHP sıralarından, "sus" sesleri, gü

rültüler) 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Niye müdahale ediyorsun o zaman? 
MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Ederim. (SHP sıralarından gürültüler) 
VELt AKSOY (İzmir) — Sus be!... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Başkanım, bir başka şikâyetim şudur: Bi

zim İçtüzüğümüz, kürsüde konuşan hatibin sözünün sadece Başkan tarafından kesilebileceği
ni amirdir; sadece Başkan kesecektir; o da, tçtüzüğe uymaya, konudan ayrılmamaya davet et
mek için. Bizim Başkanvekili arkadaşlarımızın bir bölümü, bu yetkiyi, hatip kadar konuşmak 
gibi kullanmaktadırlar. Bu, tçtüzüğe çok uygun mu, değil mi, tartışılmaya değer. 

Bir diğer konu: Bir arkadaşımıza sataşılmış... Benim takdirim,-yanlış olabilir, doğru dü
şünmek hiçbirimizin tekelinde değil- bal gibi de sataşılmıştır. Yani, ihbar edilir düzeyde... Mil
letvekili bu kürsüden konuşmalı, konuşabilmeli; bu kürsü, bizim. Buradan konuşturmazsak 
milletvekilini, başka yerden konuşur. Bu kürsüde sataşmaya cevap verme, konuşma imkânı verme 
konusunda, Başkanlarımızın daha toleranslı davranmalarını diliyorum. Bu Parlamento yaşa
yacaktır; bu Parlamentoyu yaşatmak hepimizin andıdır; bu güzellik ve bu saygınlık içinde ya
şamalıdır. 

Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum ve sözlerimin, sadece bugün sizin yönetiminizle ilgili 
olmadığını tekrar belirtmek istiyorum. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın Başkan, lehte söz istiyorum. 
NECAT TUNÇStPER (Balıkesir) — Lehte söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — "Olmasa, olmaz mı?" diyeceğim; ama, "keyfîdir" diyecekler; usul gereği 

değil mi? Yoksa, zarureti yok. 
Başkanlığın tutumunun aleyhinde iki görüşme yapıldı. Lehinde olmak üzere Sayın Tunç-

siper ve Sayın Bozkurt söz istediler. Mecbur olduğum için söz veriyorum. 
Buyurun. 
NECAT TUNÇStPER (Balıkesir) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, ortam bir hayli gerginleşti. Müsaade ederseniz, ingiltere Parlamen

tosunda cereyan eden bir olayı anlatacağım. 
Genç bir parlamenter, çetin bir seçim mücadelesi vermiş, seçimi kazanmış ve parlamento

ya gelmiş; ayağının tozu silinmeden kürsüye çıkmış, çok parlak bir nutuk irad etmiş. El, kol 
hareketleri; sesini alçaltmış, çoğaltmış; jest, mimik ve konuşmasını tamamlamış. Kendinden 
emin bir şekilde kürsüden inerken, baba dostu bir parlamentere rastlamış, ona çapkın bir na
zar atfetmiş, "Nasıl, beğendiniz mi?" demiş. Yaşlı parlamenter yüzünü buruşturmuş, "Ber
bat. Keşke kekeleyerek konuşabilseydin. Burası Parlamento kürsüsü. Burada böyle tirad yap
maya, jest yapmaya hiç lüzum yok. Burada fikirler konuşur ve fikirler ifade edilir; berbat" 
demiş. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, değerli milletvekilleri, bu kürsüye gelerek çok nefis konuş
malar yapan arkadaşlarımız var. Ben pek isim tutamıyorum ama, biraz evvel konuşan Sayın 
Hasan Fehmi Güneş, her kürsüye geldiği zaman hitabet örneğinin çok güzel örneklerini veri
yor, nefis konuşmalar yapıyor. 

Geçen gün yine SHP'li bir arkadaşım, -ismini şimdi öğrendim- Giresun Milletvekili arka
daşımız Çakır çok nefis bir konuşma yaptı ve beni etkiledi. Gittim kendisini tebrik ettim; bu 
kürsüde böyle konuşma olursa bu Parlamento yücelir diye. tçimden geldi. Hakikaten nefis ve 
güzel bir konuşma yaptı. 

Bir tsmail Cem'i dinledim bu kürsüde, hayran kaldım konuşmasına. 
Yine bizim siyasi parti liderlerimiz Sayın Demirel, Sayın tnönü buraya geldikleri zaman, 

meydanlarda yaptıkları konuşmalar farklı konuşmalar yapıyorlar; hakikaten nefis konuşma
lar yapıyorlar ve sayın parlamenterlerimiz kürsüde böylesine güzel konuşmalar yaptıkları za
man, bu kürsü yüceliyor. Bu kürsü yüceldiği zaman, öyle zannediyorum ki, o yücelmeden biz
ler de nasibimizi alıyoruz. 

Çok değerli arkadaşlarım, demokrasi bir kavramdır; en güzel bir idare şeklidir. Demokra
siye hepimizin inanması lazımdır. Eğer, demokrasiye siyasî partiler inanmazsa, basın inanmazsa, 
milletvekilleri inanmazsa, gençlik teşekkülleri inanmazsa, sendikalar inanmazsa, o ülkede zorla 
demokrasi olmaz. Demokrasinin en önde gelen unsurlarıyız, milletvekili olarak. Tabiî, burada 
çirkin konuşmalar yapıldığı zaman, hakikaten, ben kendi kendime utanıyorum, sıkılıyorum. 
Kendi hissiyatımı ifade ediyorum size. 

Biraz evvel Sayın Başkanımız hakkında -kulağımda kaldığına göre- şöyle bir şeyler söy
lendi: "Kürsüye hep çıktığınız zaman bu şekilde dalaşmalar oluyor." 

Bir de bunun aksini düşünmek lazım. O doğru mu, yanlış mı, onu bir kenara koyalım; 
ama muayyen arkadaşlar da bu kürsüye çıktığı zaman, hep ortamı böyle bir mecraya sürüklü
yorlar. 
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Bu, üzücü; ama güzel konuşanlar, hepimizi büyüleyici konuşmalar yapanlar aramızda mev
cut. 

Geçen gün komisyonda bir arkadaşımız, Sayın Köse (Kocaeli Milletvekili), daha evvel şahsen 
karar verdiğim bir konuda çok güzel bir konuşma yaptı; daha evvel o konuda kararlı olduğum 
halde, o güzel konuşma karşısında söz aldım, fikrimi değiştirdim, yeni bir öneri getirdim. 

Şunu söylemek istiyorum: Çirkinlikle, kötü sözje, kötü davranışla ve bu Meclisi birbirine 
katmakla bir yere varmak mümkün değildir değerli arkadaşlarım. Lütfen demokrasiye hep be
raber sahip çıkalım. 

Sayın Başkanımız da netice itibariyle bir insandır; onun da bir dayanma gücü vardır. Biz 
burada 450 kişiyiz; hepimiz ufak tefek bir şeyler yapıyoruz. Bazen laf atıyoruz, bazen yerimiz
den konuşuyoruz, hatta kürsüye saygısızlık edip, arkamızı kürsüye dönerek bir arkadaşımızla 
konuşuyoruz... Bunların hepsini görüyor ve mutlaka etkileniyor. 

Burada, bu kürsüde, bu Yüce Meclisi yönetmek kolay bir iş değil. O arkadaşımıza da yar
dımcı olmak lazım. Hatası vardır, yoktur, bunun takdiri bana düşmez. Netice itibariyle elinde 
zabıtlar var. Burada toleranslı olmak, acaba bizi neticeye götürür mü, götürmez mi ve toleran
sın derecesi ne olmalı? Elimizde bir tçtüzük var. Burada, bazen bazı Başkanvekillerimiz, eğer 
S dakika konuşacaksak "süreniz bitti" diyor; bazı arkadaşlar da İS dakika tolerans gösteri
yorlar. Bu İçtüzüğü biz, korkuluk diye yapmadık ki! Bu tçtüzük, münasebetlerimizi sağlam 
esaslara bağlamak için yapılmış bir kurallar dizisidir ve buna mümkün olduğu kadar riayet 
etmek mecburiyetindeyiz. 

Efendim, ben Sayın Başkanlık Divanının tutumu hakkında söz aldım. Benim sözlerim de 
bu oturuma mahsus değil, ama, Başkana yardımcı olmak hepimizin görevi. 

Hepinizi en derin saygılarla selamlıyorum efendim. (ANAP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçsiper. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın Başkan, müsaadenizle ben söz hakkım

da n imtina ediyorum. Sayın sözcü benim söyleyeceklerimi de çok güzel ifade ettiler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüzün 64 üncü maddesi gereğince, lehte ve aleyhte konuş

malar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Başkanlık olarak bendeniz, bu şerefli görevi tevcih ettiğiniz andan şu ana kadar, bana her 

itiraz ve müdahale edildiğinde, esasen anında ve usulünce ve tabiatıyla adap dahilinde gerekli 
cevabı verdiğim için, şimdi aleyhte söz almış olan sayın milletvekillerinin ifadesini dikkate ala
rak "Ben yalnız bu birleşim için konuşmuyorum. Sayın Hocaoğlu'nun Başkanlık yaptığı tüm 
birleşimler için konuşuyorum" sözlerini dikkate alarak, her zaman, her oturumda ne söyle-
mişlerse, kim ne söylemişse, esasen Hocaoğlu da cevabını usule uygun olarak verdiği için, şim
di değerli arkadaşlarıma yeniden bir cevap vermeye gerek görmüyorum. 

O bakımdan, değerli arkadaşlarımın, "Hocaoğlu'nun yeni bir edası ve sadası; bize cevap 
bile vermeye gerek görmedi" falan gibi yanlış bir yoruma kapılmasınlar. Kendilerine sevgim 
ve saygım vardır. Cevap vermememin sebebi, gerçekten cevap vermeye gerek duymamamdan-
dır (ANAP sıralarından alkışlar). Ben, usule, hukuka, ahlaka, adaba mutlak saygılı olduğum 
inancı ile, bu İçtüzüğü değiştirmedikçe, beni ve idaremi değiştiremeyeceğinizi söylemekle yeti
niyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu duygular içerisinde, tabiatıyla bu müzakerelerin sonunda da, me
seleyi, Genel Kurulun karara bağlamasını istiyorum: 

— 390 — 



T.B.M.M. B : 110 8 . 5 . 1990 O : 1 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Karar yetersayısı Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Başkanlığın tutumu hakkındaki müzakerelerden sonra, Başkanlığın tu

tumunun... 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Karar yetersayısı yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — ...usule aykırı olduğunu kabul edenler işaret buyursunlar... (SHP sıraların

dan gürültüler) 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, karar yetersayısı... 
BAŞKAN — Oylamaya geçtik efendim... Oylamaya geçtik... (SHP sıralarından gürültü

ler) Oylamaya geçtik efendim... 
Kabul etmeyenler?... 
Başkanlığın tutumu usule aykırı bulunmamıştır. 
Değerli arkadaşlarım... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, neden karşı oyu almadınız?.. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, nedenini hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Neden oylamadınız?.. 
BAŞKAN — Oylamaya geçildikten sonra sadece sayım yapılır. Oylama başladı mı, sayım 

vardır... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Neden bizim oylarımızı saymadınız?.. 
BAŞKAN — "Neden?.." tşte söylüyorum, ondan... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Niye oylamadınız?.. Sadece "Kabul edenler..." dediniz. 
BAŞKAN — Onu da söyleyeyim efendim. Heyecanlanmayın. Oy vermeye mecbur değilsi

niz ki... Belki de kullanmak istemediniz! Sabaha kadar sizi mi bekleyeceğiz?.. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Siz sormadınız ki.. 
BAŞKAN — Efendim usulü var. Başkan sorar. Başkan... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sormadınız Sayın Başkanım.... 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, nasıl sormadım?.. Zabıtlar orada!.. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sizi dürüstlüğe davet ediyorum. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkanım, sormadınız ki... 
BAŞKAN — Efendim, ben, sizi hafclı bulmuyorum; ama mazur buluyorum. Çünkü, Yü

ce Mecliste siz de varlığınızı dile getirmeye mecbursunuz. Muhalefet olarak, muhalefet yapa
caksınız, saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum, ama usule dair konularda hak vermem müm
kün değil. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkanım, bizim oylarımızın rengini niye sormadınız?.. 
BAŞKAN — Sordum efendim... (SHP sıralarından gürültüler) 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sormadınız... (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bir şey söyleyeyim... 
Sayın Yılmaz, bana söylediniz, benden dinleyin.. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Zabıtları kontrol edin.. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... (SHP sıralarından gürültüler) Bana söylüyorsunuz, 

benden dinleyin... 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sormadınız, zabıtları kontrol edin... 
BAŞKAN — Bir dakika... Değerli arkadaşlarım, çalışma süremiz müsait. 
Sayın Neccar Türkcan ve Sayın Rıza Yılmaz, Başkanlığın, oylamayı başlattığı anda "Ka

bul etmeyenler" diye Genel Kurula bir soru tevcih etmediğimi iddia ediyorlar; Başkanlık, "Ka-
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bul edenler ve kabul etmeyenler" olarak usule uygun şekilde sorduğu iddiasında. 
Bu noktada bir hususu açıklamak istiyorum: Sormak demek değerli arkadaşlarım, toplu

ca bir işaret vaki olmadığı zaman, şahıs be şahıs, teker teker her sayın üyeye sormak değildir. 
Çünkü, oy vermek demek, her "Kabul edenler", "Etmeyenler"e el kaldırmak demek de değil
dir. Aksini iddia edebilir misiniz?... "Kabul edenler" dediğim halde, bir sayın üye isterse elini 
kaldırmaz, "Kabul etmeyenler" derim, yine kaldırmaz; çekinser kalır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkanım, ama sormak zorundasınız. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, ben obstrüksiyona saygı duyarım, inönü Merhumun 

bir sözü var: "Muhalefet dahi, bir tetkik ve tetebbu müessesesi olmak itibarıyla muhteremdir" 
demiştir. 

VELt AKSOY (tzmir) — Türkçe konuşun. 
BAŞKAN — Değiştirmiyorum, Merhum inönü'nün dediği gibi söylüyorum. "Muhalefet 

dahi bir tetkik ve tetebbu müessesesi olmak itibariyle muhteremdir." Değiştirmiyorum inönü'
nün dediği gibi diyorum. Ben size bu ihtiramı göstermeye çalışıyorum; ama siz de tetkik ve 
tetebbu edin de gelin. (SHP sıralarından gürültüler). 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, tutanaklarda göreceğiz. Aynanız orada. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, müzakereler tamamlanmıştır. Sözlü soruların görü

şülmesine devam ediyoruz. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (Devam) 

15. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesislerinde radyasyon 
sızıntısı bulunduğu iddiasına ili/kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/250) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Cüneyt Canver?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

16. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'mn, Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş.'nin 
ortaklarına ve şirket anasözlesmesinde yer alan bazı hükümlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/257) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'mn, Devlet Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Postacı?.. Yok. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

17. — Çorum Milletvekili Rıza Iltman'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin elektrik sorununa iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ilıman?.. Yok. 
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Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

18. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'vt, ücretlilere ve Gelir Mrgisi mükelleflerine 1987 
ve 1988 yıllarında ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin 
sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Adnan Kahveci'nin cevabı (6/134) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Maliye ve Güm
rük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ücretlilere ve gelir vergisi mükelleflerine yapılmakta olan, vergi iadeleri konusunda, aşa
ğıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Ahmet Kurtcebe Alptemoçin tarafından 
sözlü olarak açıklanmasını arz ederim. 

Saygılarımla 
Mehmet Korkmaz 

Kütahya 

1. Ücretlilere ve gelir vergisi mükelleflerine, 1987 takvim yılında ve 1988 yılının son do
kuz ayında, ne kadar vergi iadesi ödenmiştir? 

2. Bakanlar Kurulunun son kararı ile, bazı dayanıklı tüketim malları ve karayolu ile ya
pılan yolcu ve yük taşıma giderlerinin, bir belgede 100 bin lirayı aşan yiyecek ve içecek giderle
rinin, vergi iadesi kapsamı dışında bırakılmasının önemli sebebi nedir? 

3. Aynı tarihte ve aynı işyerinden, parça parça alınan yiyecek ve içecek giderlerine ait 
fiş veya belge tutarları toplamı 100 bin lirayı aşmış olursa, vergi iadesinden yararlanabilecek 
midir? 

4. Bakanlığınızın bu tip bir uygulamaya gitme zorunluluğunun altında, yakın bir gele
cekte, söz konusu vergi iadesi uygulamalarından tümüyle vazgeçeceğiniz mi yatmaktadır? 

BAŞKAN — Soru önergesine cevap vermek üzere Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Ad
nan Kahveci. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; sözlü olarak cevaplandırılmak üzere, Sayın Korkmaz'ın sorusunda belirti
len hususlarla ilgili cevaplar aşağıdadır: 

1. Vergi iadesi uygulaması ile ilgili olarak 1987 yılında, 884 milyar 535 milyon TL; 1988 
yılının son 9 ayında, 884 milyar 332 milyon TL vergi iadesi ödemesi yapılmıştır. 

2. 2978 sayılı vergi iadesi hakkında kanun hazırlanırken iki amaç güdülmüştür. Birincisi, 
belge toplamak suretiyle vergi iadesinden yararlananlara, topladıkları belgeler üzerinden belli 
bir miktarda ödeme yapılması ve böylece, vergi iadesinden yararlananlar üzerindeki vergi yü
künün azaltılmasıdır. İkinci amacı ise, belge düzenine işlerlik kazandırmak suretiyle, vergi ka
yıp ve kaçağını önlemeye matuftur; bu şekilde, vergi iadesinden yararlananları, mükellefler nez-
dinde, otokontrol sisteminin oluşturulmasında etkin kılmaktır. 
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Öte yandan, dayanıklı tüketim mallarının alımlarının 13.10.1988 gün ve 88/13382 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı ile vergi iadesi kapsamından çıkarılmasının nedeni ise, dayanıklı tüke
tim malları, kaynağında belgelendirmek suretiyle, satıcı mükelleflerin işletmelerine intikal et
mekte, dolayısıyla satıcı mükellefler de, söz konusu mallan tüketiciye satarken, zorunlu olarak 
belge düzenlemektedirler. Bu nedenle, dayanıklı tüketim mallarına ilişkin satışlarda belge dü
zenlenmemesinden dolayı bir vergi kayıp ve kaçağı söz konusu olmamaktadır. Ancak, bu mal
ların bakım ve onarım giderleriyle ilgili olarak, hizmet sektöründeki belge düzenine işlerlik 
kazandırmak ve bu alandaki vergi kaçağını önlemek açısından, dayanıklı tüketim mallarına 
ilişkin bakım ve onarım giderleri vergi iadesi kapsamı içinde bırakılmıştır. 

Keza, daha önce vergi iadesi kapsamında olan hava, deniz ve demiryolları ile Türkiye sı
nırları içinde yapılan yolcu taşımacılığı söz konusu kararname ile kapsamdan çıkarılmıştır. Kap
samdan çıkarılmasının sebebi de, bu sektörde belge verilmesinde herhangi bir aksaklığın orta
ya çıkması söz konusu değildir. Bu sektörde belge düzeni normal olarak işlemektedir. Ancak, 
özel sektör elinde bulunan ve belge verilmesinde sorun çıkması muhtemel olan karayolu ile 
yapılan yolcu ve yük taşımacılığı vergi iadesi kapsamında bırakılmıştır. Vergi iadesinden yarar
lananlar, yaptıkları yolcu ve yük taşımacılığı için alacakları harcama belgeleriyle, bu sektörde 
meydana gelecek vergi kayıp ve kaçağının önlenmesinde önemli bir etken olacaklardır. 

Yiyecek ve içecek giderleriyle ilgili olarak yapılan harcamaların, her bir belgede 100 bin 
lirayı aşan kısmı vergi iadesinde dikkate alınmayacaktır. Alınan bu kararla, vergi iadesinden 
yararlananların, götürü ticaret erbabı adına toptancılar tarafından tanzim edilen harcama bel
gelerini ibraz ederek vergi iadesinden yararlanmalarını önlemek amaçlanmıştır. Bu nedenle, 
alınan bu kararla böyle bir haksız uygulamanın önüne geçilmesi hedeflenmiştir. 

/ 
3 üncü sorunun cevabı: Aynı tarihte ve aynı işyerinden parça parça alınan yiyecek ve içe

cek giderlerine ait her bir belge tutarının 100 bin lirayı aşmaması halinde, bu belgeler karşılı
ğında vergi iadesi yapılacaktır. Ancak, yiyecek ve içecek giderlerine ilişkin her bir belgenin, 
100 bin lirayı aşan kısmı vergi iadesinde dikkate alınmayacaktır; 100 bin liralık kısmı ise vergi 
iadesinde dikkate alınacaktır. 

4 üncü sorunun cevabı: Vergi iadesiyle, güdülen amacın önemli ölçüde gerçekleştiğini söy
lemek mümkündür. Bu sistem sayesinde dar gelirli vatandaşlara önemli bir gelir kaynağı sağla
nırken, diğer yandan da mükellefler daha doğru beyanlara zorlanarak, Katma Değer Vergisi, 
Gelir ve Kurumlar Vergisinde meydana gelebilecek kayıp ve kaçaklar önemli ölçüde azaltılmış
tır. Bu nedenle, vergi iadesi uygulamasından vazgeçilmesi kesinlikle söz konusu değildir. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Korkmaz, söz almak istiyor musunuz?.. 
MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

19. — 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) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Ulutürk?.. Yok. 
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Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

20. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'm, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle yapdan harca
malara diskin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Kars Milletvekili Mahmut Ahnak'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Alınak?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

21. — Adana Mdletvekdi Orhan Şendağ'm, Adana ilinin sağltk sorunlarına diskin Sağltk ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şen dağ?.. Yok. 
Cevap verecek sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

22. — Adana Mdletvekdi Orhan Şendağ'm, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâztm Karahekvr Mahalle
sinde sağlık ocağı yapttrdtp yapttrdmayacağma diskin Sağltk ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/156) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şendağ?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

23. — Adana Mdletvekdi Orhan Şendağ'm, Adana ili Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Köyünde sağlık 
ocağı yapttrdmamasmm nedenine diskin Sağltk ve Sosyal Yardım Bakamndan sözlü soru önergesi (6/157) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şendağ?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

24. — Adana Mdletvekdi Orhan Şendağ'm, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e döküldüğü bölgenin her
hangi bir firmaya kiralanıp kiralanmadığına diskin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Şendağ?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Sayın Şendağ, daha önce de bir defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 
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25. —r Samsun Mdletveküi irfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emeklderinin de yurt dışı 
tedavi imkânlarından yararlandırümalart için çalışma yapılıp yapdmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

BAŞKAN — 25 inci sıradaki soru, soru sahibi görevli bulunduğundan, ertelenmiştir. 

26. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, 10'dan fazla işçi çalıştıran işyerlerinden Konut 
Edindirme Fonu için toplanan para miktarına ve fondan yararlananlara ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın cevabı (6/164) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Gürdal?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — 3 bakan mı cevap veriyor? 
BAŞKAN — Maşallah, maşallah... 
Efendim, soru sahibine verilen değerin ifadesi, 3 sayın bakan... 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Turgut özal tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
ibrahim Gürdal 

İsparta 
Soru: 
1. 10 işçiden fazla işçi çalıştıran işyerlerinden toplanan Konut Edindirme Fonundan, bu

güne dek toplanan miktar ne kadardır? 
2. Bugüne dek faydalanan kimse var mıdır? 

BAŞKAN — Soruya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Vekili Sayın Kemal Akkaya, buyurun. 

DEVLET BAKANI VE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEKtLt KE
MAL AKKAYA (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İsparta Milletvekili Sayın 
Gürdal'ın, konut edindirme yardımıyla ilgili olarak Başbakandan sormuş olduğu suali, Sosyal 
Güvenlik Bakanına vekâlet etmem nedeniyle, cevaplandırmak üzere huzurlarınızdayım; hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi, 3320 sayılı konut edindirme yardımıyla ilgili Kanuna göre, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yüksek
öğretim Personel Kanunu ve yine 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre aylık alan 
bütün memurlar ve bunların emeklileri konut edindirme yardımından istifade ettirilirler. Di
ğer yandan, işçiler ve işçi emeklileri de konut edindirme yardımından istifade ettirilirler. 

Burada, devlet memuru durumunda olanlar ve bunların emeklileriyle işçi emeklilerine ait 
yardım devlet tarafından karşılanır, işçilerle ilgili yardım işverenlerce karşılanmaktadır ve işve
renler için tabi tutulan kayıt da 10 veya 10'un üzerinde işçi çalıştırma keyfiyetidir, bunun altın
daki rakam ihtiyarî mahiyet taşımaktadır. 
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Buna göre yapılmış olan ödemeler ne düzeydedir; onlar hakkında açıklama yapmak is
tiyorum: 

Kanunda, konut edindirme yardımı miktarları, ilk olarak 1 Ocak 1987 tarihinden itibaren 
tespit edilmiştir ve bu rakamlar ilk altı ay için 3 500, ikinci altı ay için 7 500, üçüncü altı ay 
için 10 000, dördüncü altı ay için 13 000, kalan süreler için de 16 000 Türk Lirası olarak belir
lenmiş durumdadır ve Bakanlar Kuruluna da bu rakamları beş kat artırma yetkisi verildiğin
den, 1 Ocak 1990 tarihi itibariyle bu rakamlar, ilk altı ay için 15 000, ikinci altı ay için 25 000, 
üçüncü altı ay için 30 000, dördüncü altı ay için 35 000 ve kalan süreler için de 50 000 lira 
olarak belirlenmiş durumdadır. Konut edindirme Yardımı Fonundan 31 Aralık 1989 tarihi iti
bariyle, devlet memurları ve bunların emeklileri için 783 milyar 363 milyon lira, işçiler ve bun
ların emeklileri için 989 milyar 962 milyon lira yardım birikmiştir. Bu yardımla ilgili olarak 
tahakkuk ettirilen nema da, bugün için 867 milyar 893 milyon lirayı bulmuştur. 3320 sayılı 
Kanun gereğince, hak kazananlardan bugüne kadar 35 062 kişi talepte bulunmuştur ve bu ta
lepleri karşılanmıştır. 

Keyfiyeti bilgilerinize sunarım. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi Sayın İbrahim Gürdal, buyurun. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sayın Başkan, Meclisin değerli üyeleri, şahsına saygı 

duyduğum Sayın Devlet Bakanının, soruma cevap verirken, akademik düzeydeki rakamları top
luma intikal ettirmediği inancını taşıyarak ve tatmin olmadığım için konuşmaya geldim. 

Verilen rakamlar: Memur için 783 milyar 363 milyon, işçi için 989 milyar 962 milyon ve 
35 bin kişi de, talep de bulunmuş. Bu toplananın 1 Ocak 1987 itibariyle başlamasına rağmen, 
kanun çıkarken "16 ayda, evi olmayana ev; 32 ayda da, evi olana ev" mantığından hareket 
edilmişti. Paranın değer aşımı da göz önünde bulundurulursa, üç sene itibariyle toplanan pa
ranın eve dönüştürülmemesi nedeniyle, kanunun, mahiyeti itibariyle yerine oturduğu inancın
da değilim ve bu rakamların da, bankada hangi hesapta ve nasıl durduğuna şüphe nazarı ile 
bakıyorum; çünkü, fonda toplanan bir paradır. 

inşallah, bunun hesabını, sorduğum kişi verir. 
Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürdal. (DYP sıralarından alkışlar) 
Soru cevaplanmıştır. 
Değerli arkadaşlarım, çalışmalarımızı kapatmadan önce, huzurunuzda cereyan eden bir 

muhaverenin kısaca açıklamasını yapmak istiyorum. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti mensubu bazı sayın milletvekilleri ve bu arada Sayın Fuat 

Atalay ile Sayın Rıza Yılmaz, bendenizin, oturumu yönetirken, oylamaya geçişimde, "Kabul 
edenler?.." şeklinde, Genel Kurulun iradesini aramadığımı ve sadece, "Kabul etmeyenler?..." 
sorusuyla, oylamayı tek yanlı yaptığımı iddia ettiler. Tabiatıyla, ben, aksini ifade ettimse de, 
değerli arkadaşlarımız, zabıtların getirtilmesini ve bu noktanın incelenmesini ısrarla istediler. 

O bakımdan arz ediyorum: 
"Başkan- Başkanlığın tutumu hakkındaki müzakerelerden sonra, Başkanlığın tutumunun... 
Fuat Atalay (Diyarbakır) — Karar yetersayısı yok Sayın Başkan..." 
Yani, oylamaya geçmişiz. 
"Başkan... usule aykırı olduğunu kabul edenler işaret buyursunlar. (SHP sıralarından gü

rültüler) 
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Fuat Atalay (Diyarbakır) — Sayın Başkan, karar yetersayısı... 
Başkan — Oylamaya geçtik efendim... Oylamaya geçtik... (SHP sıralarından gürültüler) 

Oylamaya geçtik efendim... 
Kabul etmeyenler?... 
Başkanlığın tutumu usule aykırı bulunmamıştır." 

Değerli milletvekilleri arz ettiğim gibi, tutanaklarla da tespit edildiği veçhile, SHP üyesi 
sayın milletvekillerinin iddiası gerçek çıkmamıştır. 

Bilgilerinize sunuyorum. 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sayın Başkan, bir şey söyleyebilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Oylamaya geçerken, karar yetersayısı olmadığını arka

daşımız iletti... 

BAŞKAN — İletmemiş efendim. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — İfadede var... 
BAŞKAN —' Hayır efendim, ifademizde var. Ne yaptığımızı biliyoruz biz. 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — İzin verir misiniz? 
Siz, "Oylamaya geçtik" dediniz, zabıt önünüzde. 

Acaba, karar yetersayısını arama süresi ne zamandır? Oylama yapılmadan karar yetersa
yısı aranamaz. Oylama yapılacağına göre, karar yetersayısı olmadığını, bir milletvekili arkada
şımız bildirmişti; okudunuz; ama siz, "Oylamaya geçtik" diye karar yetersayısı arayacağınızı 
söylemediniz ve karar yetersayısı aramadınız. Yani, oradaki oylamanın hatalı olduğunu söyle
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Başkan, hem tereddüt halinde sayar; hem, sayın üyeler usulünce 
isterlerse sayar. Her iki halde de, hem yeterli çoğunluğun olduğunu; bugün tekrar tekrar yaptı
ğımız birçok oylamadan ve o oylamalar boyunca da değerli arkadaşlarımızın katiyen itirazda 
bulunmamasından çıkarıyoruz; hem de görünür çoğunluğuyla karar yetersayısının mevcut bu
lunduğunu kabul ediyoruz; ama arkadaşlarımız direnmiş olsaydılar ve bunu, oylamadan evvel 
bana intikal ettirebilseydiler, tabiatıyla sayardık, bir beis yok. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sayın Başkan, onun zamanı ne zamandır? 
BAŞKAN — Sayın Türkcan, zamanı, oylamada sayım işlemine geçmeden evveldir. 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Oylamaya başlarken... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Efendim, tutanaklarda belli oluyor, oylamadan önce mi, sonra 

mı? 
BAŞKAN — Efendim? 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Yani Fuat Atalay arkadaşımızın itirazı, oylamadan önce mi, 

sonra mı? Yani, sizin söylediğinizden önce mi, sonra mı? 
BAŞKAN — Efendim, dışarıda da bu zabıtları tetkik etme imkânı buldunuz mu, bilmi

yorum. O zaman, tetkik edersiniz, gerekli hükmü kendiniz verirsiniz. Ben, kendi görüşümü 
söylüyorum; siz, teneffüse çıkıyorsunuz, sonra gelip, aklınıza geleni yeniden söylüyorsunuz!.. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Hiç öyle bir şey yapmıyoruz, işimiz gereği çıktık dışarı. 
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, çalışma süremiz dolmak üzeredir. Bu itibarla, gün
demdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 9 Mayıs 1990 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.57 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — istanbul Milletvekili Mustafa Sartgül'ün, Devlet Memurlarının disiplin cezalarının affedil
mesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakam Mahmut Oltan Sun
gurlu'nun yazılı cevabı (7/1182) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından "yazılı" olarak ce
vaplandırılmasına emir ve müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Sarıgül 
İstanbul 

1. Çeşitli sebeplerden dolayı sicillerine ceza verilmiş olan devlet memurlarımıza bir kereye 
mahsus olmak üzere af getirmeyi düşünüyor musunuz? 

2. Devlet memurlarımız ülkemizin hızla kalkınmasında gelişmesinde ekonomik şartların 
çok altında hizmet vermeye çalışmaktadırlar. Görevleri esnasında günün yorgunluğu ve stres 
sonucu hata yapmış olabilirler. Bir defaya mahsus yapılan bu hatanın ömür boyu cezasını çek
mek doğru bir uygulama mı? 

3. Disiplin suçu nedeniyle ceza almış son üç yıl en ufak bir ceza almamış devlet memurla
rının bir kereye mahsus olmak üzere sicillerine af getirmek onları tekrar hayata döndürmez mi? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 8.5.1990 

Bakan: 323 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 9.3.1990 tarihli ve 7/1182-4466/20002 
sayılı yazınız. 

istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve tarafımdan 
cevaplandırılması tensip kılınan yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
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Sayın Mustafa Sarıgül 
istanbul Milletvekili 
Sayın Başbakanımıza yönelttiğiniz ve tarafımdan cevaplandırılması tensip kılınan yazılı 

soru önergenizin cevabı aşağıda takdim kılınmıştır. 
1. Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında 3249 

sayılı Kanun 3 Ocak 1986 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun
la, 3 Ocak 1986 tarihinden önce işlenmiş fiiller sebebiyle kurumla sürekli olarak ilişik kesilme
si sonucunu doğuran disiplin cezaları ve yer değiştirme cezaları hariç olmak üzere kanun, tü
zük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş 
olanlar hakkında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla affedilmiş olup, bunların sicil 
dosyalarındaki affedilmiş disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın 
hükümsüz bırakılması ve dosyalarından çıkarılması öngörülmüştür. 

2. Bunun dışında, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affı hakkın
da kanun çıkarılması için bir çalışma yapılması düşünülmemektedir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu ili Tosya ilçesinde pirinç ekiminin 
geliştirilmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Basbakan'dan sorusu ve Tarım Orman veKöyiş-
leri Bakam Lut/ullah Kayalar'in yazdı cevabı (7/1219) tQ . QQn 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sorulan sorunun Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla, 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 
— Tosya (Kastamonu)da pirinç ekiminin gelişmesi ve ithal pirinçle rekabet edebilmesi için 

tedbir düşünülmekte midir? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: ÖKM: 2-208 8.5.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kan. Ka.Md.lüğünün 22/3/1990 Tarihli ve 7/1219-4570/20440 Sayılı Yazısı. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'nun "Tosya (Kastamonu)da pirinç eki
minin gelişmesi ve ithal pirinçle rekabet edebilmesi için tedbir düşünülmekte midir" şeklinde
ki yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabı yazımız ekinde takdim edilmektedir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
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Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'nun Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır. 

1. 1989 Yılında Kastamonu-Tosya tlçesinin 24 köyünde 15 000 dekar alanda çeltik ekimi 
yapılmış, dekara verim ortalaması 400 kg. olmuş ve 6 000 ton pirinç üretimi sağlanmıştır. Taş
köprü tlçesinin 8 köyünde 850 dekar alanda ekimi yapılan çeltiğin verimi dekara 450 kg. ve 
üretimi ise 400 tona ulaşmıştır. 

Çeltik üretiminde en önemli unsuru oluşturan sulama, çiftçinin kendi imkânlarıyla Tosya 
İlçesinde Devres çayından ve bazı kısımlarda ise DSt'ce çıkarılan yeraltı sularından istifade edi
lerek yapılmaktadır. 

2. Ülke genelinde çeltik üretiminde ekiliş ve üretim olarak son 7 yılda önemli düşüş kay
dedilmiştir. 1982 yılında ekim alanı 75 500 hektar iken 1988 yılında 45 000 hektar civarına düş
tüğü tespit edilmiştir. 

Sulama suyu ihtiyacı çok yüksek hatta aşırı olan çeltik son yıllardaki kuraklıktan çok et
kilenmiştir. Yetersiz sulama şartları çeltik ekim alanlarına bir sınırlandırma getirmiş ve bu da 
yüksek verime rağmen çeltik ekiminin önemli miktarda düşmesine neden olmuştur. 

3. Toprak Mahsulleri Ofisi geçmiş yıllarda çeltik mubayaası amacıyla Tosya'da Ekip Şefli
ği olarak faaliyet göstermiş, ancak üreticilerdeki çeltik satma yerine ürünlerini bizzat imalata 
vererek pirinç haline getirme alışkanlığı ile. pirinçlerinin büyük bir kısmının tüccar tarafından 
satın alınması, diğer bölümünün ise mahalli piyasada tüketilmesi nedeniyle genellikle alım ya
pamamıştır. 

1989/90 alım döneminde Ofis'ce Tosya'da Çeltik alımı amacıyla Ekip Şefliği açılmamış 
olup, bu konuda üreticilerce herhangi bir talepte de bulunulmamıştır. 

4. İhtiyacın üzerindeki pirincin ithal yoluyla yurdumuza girmesini önlemek ve gerekse çeltik 
üreticisini önümüzdeki dönemlerde mağdur etmemek yönünden bazı çalışmalar sürdürülmek
tedir. 

3. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu ili Merkez, Araç, Daday ve ine
bolu Orman isletme Müdürlüklerinde islerine ara verilen geçici isçilerin tekrar ise almmamalarıntn nede
nine ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'm yazdı cevabı (7/1231) 

19.3.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sorulan sorunun Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sayın Lutfullah Kayalar tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla, 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 

— Kastamonu Merkez, Araç, Daday ve İnebolu Orman İşletme Müdürlüklerinde işlerine 
ara verilen geçici işçiler, toplu sözleşme hükümlerine göre; öncelikle işe alınmaları gerekmek
tedir. Uygulamada ise, yeni işçiler alınmakta, eski işçilere yazılı bildiri yapılmaktadır. 

Geçici eski işçiler neden işe alınmamaktadır? 
Toplu sözleşme hükümleri neden çiğnenmektedir? 
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T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: ÖKM: 2-195 8.5.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Kan.Kar.Md.lüğünün 22.3.1990 tarihli ve 7/1231-4582/20452 Sayılı Yazısı. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'nun "Kastamonu İli Merkez, Araç, Da
day ve tnebolu Orman İşletme Müdürlüklerinde işlerine ara verilen geçici işçilerin tekrar işe 
alınmalarının nedeni" hakkındaki yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabı yazımız ekinde 
takdim edilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'nun Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır 

1. Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü işyerinde, 1 Ocak 1990 tarihinden bu yana hiz
met akdi askıya alınan işçilerden 123 adedi tekrar işe başlatılmıştır. Bunun yanında, iş akdi 
askıya alınan işçiler arasında beceri sahibi aşçı ve benzeri işleri yapacak işçi bulunamadığın
dan, 9 adet yeni işçi alınmıştır. 

2. Araç İşletmesinde, iş akdi askıya alınan geçici işçilerden 1 Ocak 1990 tarihinden bugü
ne kadar 114 adet geçici işçiye tekrar işbaşı yaptırılmıştır. Bunun yanında Kar kalmaz bölgesin
de mesaha işlerinde çalıştırılacak ehil işçi bulunmadığından bu işlerde çalıştırılmak üzere 3 adet 
yeni işçi alınmıştır. 

3. Daday Orman İşletmesinde 1 Ocak 1990 tarihinden bugüne kadar iş akdi askıya alınan 
işçilerden 171 adedine tekrar iş başı yaptırılmıştır. Diğer işçiler arasında aşçı ve saha bekçiliği 
yapacak vasıflara sahip işçi bulunmaması sebebiyle 6 adet yeni işçi alınmıştır. 

4. İnebolu Orman İşletmesinde ise, yeni işçi alınmamıştır. 
Yukarıda izahına çalışıldığı üzere, iş akdi askıya alınan işçilerin yeniden işe çağırılmama-

sının söz konusu olmadığı, işin durumuna göre iş akdi askıya alınan işçiler arasında ormanda 
yapılacak işlerin niteliğine uygun işçi olmadığından (Kastamonu İşletmesinde 9, Araç İşletme
sinde 3, Daday İşletmesinde ise 6) olmak üzere toplam 18 işçi alınmıştır. İş akdi askıya alınıp 
da tekrar işe çağırılanların toplam sayısı ise 412 dir. 

tşyerlerimizin dağınık ve tamamının açık alanda yapılması, yapılan işlerin de çok çeşitli 
olması sebebiyle, her iş nevine de değişik niteliklere sahip işçi istihdam edilmektedir. Bir dikili 
damga ekibinde dahi (Baltacı, kompascı, damgacı, yazıcı ve kayıta) olmak üzere 5 ayrı vasıflı 
işçi çalıştırılmaktadır. Bu işçilerden hiç birinde diğerinin yaptığı işi yapacak vasıflar bulunma
maktadır. 

Ayrıca, 6831 sayılı Orman Kanununun 40 inci maddesi; yöre şartlı işçi çalıştırma ve işleri 
orman köylülerine yaptırma esasını getirdiğinden, işler iş mahallinde en yakın köylülere terci
hen yaptırılmaktadır. 

Hizmet akdi askıda olan işçi var iken, aynı vasıflara sahip yeni işçi alınmamıştır. 
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4. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, mevsimlik olarak çalıştırılan orman isçilerinin alacakları
na ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyisleri Bakam Lutfullah Kayalar'm yazüt cevabı (7/1242) 

22.3.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı Sayın Lutfullah Kayalar tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması için yardımcı' olmanızı dilerim. 

Saygılarımla. 
Fuat Kılcı 

izmir 

1. Mevsimlik olarak orman için çalıştırılan geçici işçilerin Orman Müdürlüklerinden bordro 
alacakları var mıdır? 

2. Alacakları ne kadar zaman içinde ödenecektir? 

TC. 
Tarım Orman ve Köyisleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: ÖKM: 2-198 8.5.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Kan-Kar. Md.lüğünün 23.3.1990 tarihli ve 7/1242-4623/20596 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Fuat Kılcı'nın "Mevsimlik olarak çalıştırılan orman işçilerinin 
alacakları hakkındaki" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Orman Genel Müdürlüğü Orman İşletme, Tamirhane ve Fidanlık Müdürlükleri ile di
ğer işyerlerinde hizmet akdi ile çalışan devamlı ve geçici işçilere 1989 yılında toplam 
237 165 000 000 TL. ödeme yapıldığı, 

2. 1990 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında ise işçilere 25 534 000 000 TL. ödemede bulu
nulduğu hususları tespit ve müşahade edilmiştir. 

işçilerin 1989 ve 1990 yıllarına ait tüm alacakları ödenmiştir. 
Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı 

5. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Zile ilçesi Koças Köyü geleline ilişkin sorusu ve Tarım 
Orman ve Köyisleri Bakanı Lutfullah Kayalar'm yazılı cevabı (7/1251) 

28.3.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına aracı olmanızı arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ali Eser 
Samsun 
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1. 1980'de başlayıp 1982 yılında işletmeye alınan Zile tlçesi Koçaş Köyü gölet su havzası
nın Bultu Kömür İşletmesi artıkları tarafından süratle doldurulduğu hakkında pekçok (OD
TÜ Dahil) bilirkişi raporu olmasına rağmen sorumlu Zile Belediyesine gerekli müdahaleyi ni
çin yapmıyorsunuz? 

2. İnşaatına başlandığında 50 yıllık ekonomik ömrü dikkate alınan göletin yukardaki se
beplerden ötürü 5-6 yılda kullanılamaz vaziyete gelmesiyle büyük zarara uğrayacak Koçaş, Es
ki Dağiçi, Reşadiye, Büyük özlü vb. köylerine ne gibi Önleyici tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

3. 1980 fiyatları ile 80 milyon TL, maliyetle gerçekleştirilen sulama ve su ürünleri üretimi 
için planlanan göletin kullanılamaz hale gelmesinde devletimizin uğrayacağı ekonomik kayıp
ları tasvib edebilir misiniz? 

4. Belediyenin müdahale etmemesinde adı geçen köylerle siyasi görüş ayrılığı olmasının 
bir etkisi var mıdır? 

TC. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: ÖKM: 2-220 8.5.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kan.Kar. Md.Iüğünün 2.4.1990 tarihli ve 7/1251-4688/20828 sayılı yazısı. 
Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in "Zile İlçesi Koçaş Köyü Göleti" hakkındaki yazılı 

soru önergesi incelenmiştir. 
1. Zile Koçaş göleti su toplama havzasında Zile Belediyesince işletmeye alınan kömür oca

ğı artıklarının Koçaş göletine yapmakta olduğu zararın önlenmesi için etkin tedbirlerin alın
ması hususunda muhtelif yazışmalarımıza müsbet cevap alınamaması üzerine Koçaş Köyü Koo
peratif Başkanlığınca açılan davaya müdahil olmak için 14.10.1989 tarihinde Zile Asliye Hu
kuk Mahkemesine başvuruda bulunulmuştur. Bakanlığımız bütün duruşma ve keşiflere taraf 
olarak katılmaktadır. 

2. Koçaş göleti ile ilgili olarak açılan dava devam ederken Bakanlığımızca alınacak fiziki 
tedbirler hususunda etüdler yapılmakta olup, çalışmalar Demirci Dere üzerine planlanacak tersip 
bendi ile kömür artıktan ve diğer teressubatın burada tutulması yönünde yoğunlaştırılmakta
dır. 

3. Esas gayesi sulama suyu temini olan Koçaş göletinin kömür ocağı artıklarından zarar 
görmesi Bakanlığımızca tasvip edilmediğinden, bu konuda Koçaş Köyü Kooperatifine açılan 
davaya müdahil olunmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

6. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Türkiye'de bütün suçlar için ölüm cezasının kaldtrtlmastna 
ilişkin Basbakan'dan sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazdı cevabı (7/1258) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın TBMM İçtüzüğü gereğince Sayın Başbakan tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Ekin Dikmen 
İçel 
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Avrupa Konseyine üye 13 ülke barış zamanında ölüm cezasının kaldırılmasını sağlayan 
İnsan Hakları Beyannamesinin 6 inci Protokolünü yetkili organlarca kabul ettiler, diğer 4 üye 
ülkede ölüm cezasını kaldıracaklarına dair bu protokolü imzaladılar. 

37 ülkede de ölüm cezası tamamen kalktı. 
Türkiye'de bütün suçlar için ölüm cezasının kaldırılmasını ve bu nedenle İnsan Haklan 

Beyannamesinin 6 inci Protokolünü Hükümet olarak imzalamayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan: 321 8.5J990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 3.4.1990 tarihli ve 7/1258-4705/20902 
sayılı yazınız. 

tçel Milletvekili Ekin Dikmen'in Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Başbakanlık Maka
mınca tarafımdan cevaplandırılması tensip kılınan yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha ha
linde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

Sayın Ekin Dikmen 
tçel Milletvekili 
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiğiniz ve Başbakanlık Makamınca tarafımdan cevaplandı

rılması tensip kılınan yazılı soru önergenizin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 
765 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan idam cezasını müstelzim suçlardan bazılarında 

idam cezasının kaldırılmasına dair olan Kanun Tasarısı, Adalet Komisyonunda kabul edilmiş 
olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunmaktadır. 

Memleketimizin içinde bulunduğu şartlar itibariyle idam cezasının mevzuatımızdan tü
müyle kaldırılması şimdilik düşünülmemektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

7. — Samsun Milletvekili Cemal Alisan'tn, Samsun-Çakmak Barajı sahastnda kamulaştırılan 
arazilerden bir kısmtntn kamulaştırma bedellerinin ödenmediği iddiasma ilişkin sorusu ve Baymdtrhkve 
iskân Bakanı Cengiz Alttnkaya'ntn yazdı cevabı (7/1265) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Cengiz Altınkaya tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Cemal Alışan 

Samsun 
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Soru: Samsun içme suyu Çakmak baraj sahasında 1988 yılı Ağustos ayında acilen kamu
laştırılan 98-106 kodundaki arazilerden bir kısmının sahiplerine 1989 Mayıs-Haziramnda D.S.t. 
tarafından ödemede bulunulmuş ise de Koldere, Y.Ağagüney ve G.Çakmak'ta 35 parselin 2,5 
milyar liraya varan kamulaştırma bedelleri bugüne kadar sahiplerine ödenmemiş bulunmakta
dır. 

Sahipleri çok müşkül durumda kalan bu arazilere ait kamulaştırma bedelleri ne zaman 
ödenebilecektir? 

Her gün biraz daha artan enflasyon dolayısıyle iki seneye varan bu gecikmenin vatandaş
ları daha fazla mağdur ve perişan etmemesi için ne düşünülmektedir? 

T.C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Ankara 

Sayı: A-13/-230/62-63-01/2624 4.5.1990 
Konu: Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 9 Nisan 1990 gün ve Kan.Kar.Md.: 7/1265-4745/21085 sayılı 
yazısı. 

ligi yazı ilişiğinde alınan, Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın Bakanlığımıza yönelttiği 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Samsun içmesuyu projesi kapsamında inşa edilen Çakmak Barajının 1989 yılı birim fiyat
ları ile toplam 22 milyar TL. olan kamulaştırma bedelenin 5,7 milyar TL.si kullanılabilmiştir. 

Bugüne kadar Çakmak Barajı göl alanında, 106 m. kotuna kadar olan taşınmazların kıy
met takdiri yapılmış olup, ödenek ve nakit imkânları çerçevesinde 104 m. kotuna kadarki öde
meler tamamlanabilmiştir. 30 Haziran 1988 tar"hinde meydana gelen taşkından etkilenen ve 
bu nedenle kamulaştırılmasına öncelik verilen 98-104 m. kotları arasındaki yerlerin kamulaş
tırma bedelleri de ödenmiştir. 1990 yılı için tefrik edilen 4 milyar TL. ödenekle de, 104-106 m. 
kotları arasında yer alan ve taşkınlardan etkilenebileceği düşünülen taşınmazlar ile 12 km.lik 
isale hattındaki taşınmazların kamulaştırma bedelleri ödenecektir. 

İnşaatı tamamlanan Çakmak Barajında maksimum su seviyesi 125 m.dir. 106-125 m. kot
ları arasında bulunan arazilerin kamulaştırılarak barajda 106 m. üzerinde su tutulabilmesi için, 
1990 yılı birim fiyatları ile 20 milyar TL. ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu taşın
mazlara ait kamulaştırma bedellerinin kot esasına ve bütçe imkânlarına göre, su bırakılmadan 
önce ödenmesine çalışılacaktır. 

Ayrıca, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili hükümleri uyarınca, kamulaştırmaya 
tabi taşınmazlar, bedelleri maliklerine tebliğ edilinceye kadar şahısların tasarrufu altında bu
lunmaktadır. 

Bilginize arz ederim. 
Cengiz Altınkaya 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
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8. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Samsun Havza ilçesinde yapılmakta olan PTT 
binası inşaatına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in yazılı cevabı (7/1277) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Cengiz Tuncer tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasında aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 9.4.1990 

trfan Demiralp 
Samsun 

1. Samsun Havza İlçesinde yapılmakta olan PTT binasının inşaatı tamamlanmış mıdır? 
2. Bu binaya monte edileceği söz konusu olan dijital santral cihazları ne zaman monte 

edilebilecektir? 
3. Bu binada hizmet vermek üzere yeni personel alımı yapılacak mıdır? Şayet yeni perso

nel alınacak ise ne nitelikte personel, hangi esaslara göre işe alınacaktır? 

TC. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

HÜKMÜ: 525-87/427-14418 4.5.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 12.4.1990 tarih ve Kan.Kar.Md.: 7/1277-4770/21216 sayılı yazınız. 

Samsun Milletvekili Sayın trfan Demiralp'in Samsun tli Havza ilçesinde yapılmakta olan 
PTT binasının inşaatının tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru öner
gesi incelenmiş ve cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cengiz Tuncer 

Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. — Samsun Havza ilçesinde yapılmakta olan PTT Binasının inşaatı tamamlanmış 
mıdır? 

Cevap 1. — Samsun tli Havza ilçesinde yeni PTT Santral binasının inşası ikmal edilerek 
22.12.1989 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. Ancak; geçici kabul sırasında tespit edilen eksik 
ve kusurlu işler, Haziran 1990 ayına kadar tamamlanacaktır. 

Soru 2. — Bu binaya monte edileceği söz konusu olan dijital santral cihazları ne zaman 
monte edilebilecektir? 

Cevap 2. — Mezkûr yere, 1990 yılı santral yatırım programında 2 500 hatlık küçük tip 
sayısal santral tahsis edilmiş olup, bu yıl içerisinde montajı yapılacaktır. 

Soru 3. — Bu binada hizmet vermek üzere yeni personel alımı yapılacak mıdır? Şayet yeni 
personel alınacak ise ne nitelikte personel, hangi esaslara göre işe alınacaktır? 

Cevap 3. — Havza merkezinde görevli mevcut personel yeterli olduğundan yeni personel 
alınmayacaktır. 

9. — Bingöl Milletvekili Illıatni Binici'nin, istanbul Hava Limanı Şeref Salonunun yönetimine 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam Cengiz Tuncer'in yazılı cevabı (7/1282) 
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11.4.1990 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı, Sayın Cengiz Tuncer tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasında aracılık yapmanızı saygılarımla arz ederim. 

tlhami Binici 
Bingöl 

1. İstanbul Hava Limanı Şeref Salonu kimlere tahsis edilmiştir? 
2. Bu salonda kimler yolcu edilmekte, uygunsuz kişiler için oda tahsisi yapılmış mıdır? 
3. Salonun yönetimi kime bağlı, hangi kuruluş yürütmektedir? 
4. THY'nin bu salon içinde bürosu olmadığına göre görev yürütümü nasıl gerçekleş

mektedir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

HÜKMÜ: 525-88/426-14417 4.5.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 17.4.1990 tarih ve Kan.Kar. Md.: 7/1282-4797/21342 sayılı yazınız. 

Bingöl Milletvekili Sayın tlhami Binici'nin tstanbul Hava Limanı Şeref Salonunun yöne
timine ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiş ve cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cengiz Tuncer 

Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. — istanbul Havaalanı Şeref Salonu kimlere tahsis edilmiştir? 
Cevap 1. — Başbakanlığın 19 Ocak 1989 gün ve 08-3-383/02460 yılı emirleri uyarınca aşa

ğıda adı geçen zevata şeref salonu tahsis edilmektedir. 
A- TÜRK RtCAL 
Cumhurbaşkanı 
T.B.M.M. Başkanı 
Başbakan 
Cumhurbaşkanlığı Konsey üyeleri 
Eski Cumhurbaşkanları, C Senatosu Eski Başkanları, Millet Meclisi ve T.B.M.M. Eski 

Başkanları, Eski Başbakanlar 
Genel Kurmay Başkanı 
Ana Muhalefet Partisi Başkanı 
Bakanlar Kurulu üyeleri 
Yüksek Yargı Organlarının Başkanları 
Kuvvet Komutanları, General ve Amiraller 
YÖK Başkanı 
T.B.M.M. BaşkanvekiIIeri, Katip üyeleri, idare Amirleri, T.B.M,M.'de Grubu Bulunan Si

yasi Partiler Genel Başkanları ve T.B.M.M. Üyeleri 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 
Başbakanlık Müsteşarı 
Diyanet işleri Başkanı 
Müsteşarlar, T.C. Merkez Bankası Başkanı, Başbakan Başmüşaviri 
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Müsteşar Yardımcıları, T.B.M.M. Genel Sekreteri, Üniversite Rektörleri 
ti Valileri, Emniyet Genel Müdürü (Vali) 
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, Yüksek Denetleme Kurulu Btşkam, BaşbakaflUk Tef

tiş Kurulu Başkanı, Savunma Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Bâfkam, Atatürk Kül
tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi Başkam, 
Devlet Personel Başkanı, Devlet istatistik Enstitüsü Başkanı, T. Atom Enerjisi Kurumu Baş
kanı, T.C. Merkez Bankası Başkan Yardımcıları. 

Devlet Sanatçıları. 
Hükümeti Temsilen Yurtdışına Giden Heyetler 
B) YABANCI RİCAL 
Türkiye'deki Diplomatik Misyon Şefleri 
Yabancı Devlet ve Hükümet Erkânı 
Uluslararası Kuruluşlar Başkanı, Başkan Yardımcıları, Genel Sekreterleri (Birleşmiş Mil

letler UNESCO, NATO, Avrupa Konseyi, AET, IMF, RCD ve islam Birliği gibi) 
NATO Başkomutanı, NATO Güney Avrupa Başkomutanı, Kuvvet Komutanları ve Ordu 

Komutanları 
Dini Liderler 
Türkiye'ye resmî veya özel temaslar için gelen önemli iş adamları ile askerî ve sivil heyetler 
Soru 2. — Bu salondan kimler yolcu edilmekte, uygunsuz kişiler için oda tahsisi yapılmış 

mıdır? 
Cevap 2. — Yukarıda adı geçen zevat havaalanına geliş gidişlerinde Şeref Salonunda ağır

lanmaktadır. Bu salonda müstakil oda bulunmamaktadır. Sadece güvenlik ve basın mensupla
rı için büro bulunmaktadır. Bunun dışında mevcut salonlardan yolcular (VIP) müştereken isti
fade etmektedir. 

Soru 3. — Salonun yönetimi kime bağlı, hangi kuruluş yürütmektedir? 
Cevap 3. — Şeref Salonunun Yönetimi, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve 

Havalimanı Mülki idare Amirine bağlıdır. Şeref Salonu için müsait hacimlerin tahsisi döşeme 
ve demirbaş malzemelerinin temini bunların bakımı, DHMİ Genel Müdürlüğü'nce sağlanmak
tadır. 

Soru 4. — THY'nin bu salon içinde bürosu olmadığına göre görev yürütümü nasıl ger
çekleşmektedir? 

Cevap 4. — THY'nin hemen bitişiğinde CİP Salonu bulunmaktadır. Bu salonda görevli 
THY personeli aynı zamanda Şeref Salonunda seyahat eden yolcuların check-in ve bordi'ng 
işlemlerini de yürütmektedir. Ayrıca VIP yolcu işlemleri için Şeref Salonunda müstakil bir ofis 
THY'na tahsis edilmektedir. 

10. — Halay Milletvekili Öner Miski'nin, 413 saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin biran 
önce Genel Kurulda görüşülmesini sağlamak amactyla ne gibi önlemler altndtğma ilişkin sorusu ve Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkam İsmet Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/1322) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Meclis Başkanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
öner Miski 

Hatay 
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Anayasamızın 121 inci maddesinin son fıkrası; "Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaş
kanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 
kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmî Gazetede yayımlanır ve 
aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur" denmektedir. 

Kararnamenin onay mercii Türkiye Büyük Millet Meclisinin olduğu açıktır. Buna göre; 
10 Nisan 1990 tarihli ve 413 sayılı "2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında" Kanun Hükmünde Kararname olağanüstü hal 
ile ilgili olup, aynı günde Türkiye Büyük Millet Meclisinde Anayasanın 121 inci maddesi gere
ğince görüşülüp onaylanması gerekmektedir. Buna göre, Başkanlık bu kararnamenin Genel Ku
rula zamanı içerisinde görüşülmesini sağlamak üzere ne gibi önlemler almış bulunmaktadır? 

TC. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 8.5.1990 
Sayı: 7/1322-4827/21502 

Sayın öner Miski 
Hatay Milletvekili 

tlgi: 16.4.1990 tarihli yazılı soru önergeniz. 
413 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bir an önce Genel Kurulda görüşülmesini sağ

lamak amacıyla ne gibi önlemler alındığına ilişkin ilgi önergenizde yeralan sorunuz aşağıda 
cevaplandırılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanun hükmünde kararnamelerin gerek komis
yonlarda ve gerekse Genel Kurulda öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi Anayasa gereğidir. An
cak kanun tasarı ve teklifleri gibi kanun hükmünde kararnamelerin de komisyonda görüşül
meden Genel Kurulun onayına sunulması mümkün değildir. 

Soru önergenize konu, 413 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Başkanlığımızca ilgili ko
misyonlara havale edilmiştir. Bilindiği gibi içtüzüğe göre kendi gündemlerini bağımsız olarak 
tanzim eden komisyonlara Başkanlığımızın müdahalesi söz konusu olmamakla birlikte, kanun 
hükmünde kararnamelerin öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi hususunda komisyon başkanla
rının dikkatleri çekilmektedir. 

Ayrıca, İçtüzük değişikliği konusunda Başkanlığımızca uzun süre önce başlatılan çalış
malar sonucunda hazırlanan taslak metinde, Anayasanın 121 inci maddesinin son fıkrası hük
mü gereği olarak sorunuz konusu ile ilgili bir düzenlemeye de yer verilmiş ve bilahara bu metin 
üzerinde siyasi parti gruplarının müştereken sürdürdükleri çalışmalar da son aşamasına gelmiş 
bulunmaktadır. Başkanlığımızca umulmaktadır ki, anılan içtüzük teklifi kısa bir süre içinde 
Meclisimizce görüşülüp karara bağlanacaktır. 
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11. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi Rrsonelinin kadro 
ve lojman sorunlarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ismet Kaya Erdem'in 
yazılı cevabı (7/1329) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın tarafınızdan yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 
Gürcan Ersin 

Kırklareli 

1. Malî yılbaşından bu yana üç ay geçtiği halde TBMM personelinin kadro ve derece iler
lemesi tamamlanamamıştır. 1980 öncesi malî yılbaşından önce tamamlanır ve malî yılbaşı ile 
birlikte yürürlüğe girerdi. Bu işlemler 1983 yılından bu yana her yıl gecikmeli olarak tamam
lanmış, bu gecikme çoğu yıllar 7 nci hatta 8 inci ayları bulmuştur. Bu gecikme nedeniyle per
sonelin büyük bir bölümünün haksızlığa uğradığı inkâr edilemez. 

a) Bu gecikmenin sebebi nedir? 
b) Bu işlemleri hazırlamakla görevli Personel ve özlük tşleri Müdürlüğünde çalışan per

sonel gerek bilgi, gerekse sayı bakımından yetersiz midir? İşlemlerin bir an önce tamamlana
bilmesi için bu personele neden fazla mesai yaptırılmamaktadır? 

c) Bu işlemlerin özellikle TBMM'nin tatilde olduğu aylarda tamamlanmasının nedenleri 
arasında, bazı bürokratların, bir kısım personelin kadro değişikliğini engellemek amacıyla oya
lama girişimleri söz konusu mudur? 

d) Parasal artışlarda hakediş tarihi malî yılbaşı olduğuna göre; bu artış işlemlerin tamam
landığı tarihe kadar meydana gelen enflasyon oranında değer yitirmiş olmuyor mu? 

e) Geçmiş yıllarda emeklilik derecesi 3, hatta 4 olan bazı personel Müdür Yardımcısı, Şef 
gibi unvanlı kadrolara atanırken ve bunlar arasında ortaokul ve lise mezunları varken, 1 inci 
ve 2 nci derecede yüksekokul mezunları unvansız (düz memur) kadrolarda çalıştırılmaktadır. 
Bu yüksekokul mezunlarının mağduriyetlerini gidermeyi düşünüyor musunuz? 

f) Geçmiş yıllarda unvanlı kadrolara atanan bazı personel hâlâ eski görevlerine devam et
mektedir. Bu personele bu kadrolar ne amaçla verilmiştir? 

g) tik dört derece kadrolardaki personelin; adı, soyadı, hizmet yılı, derecesi, tahsili ve kadro 
unvanı nedir? 

2. TBMM'nin 100 civarında ailenin barındığı lojmanı vardır. Bunların 60'tan fazlası S yılı 
aşkın bir süredir bu konutlardan yararlanmaktadır. Bu 60 aileden sadece 20 civarında aileye 
30 Nisanda konutu boşaltması tebliğ edilmiştir. Tebliğ yapılan personelin hemen tamamı dere
ce ve unvan olarak küçük memurlardır. 

a) Üst yönetimde ve hatta kirada evi bulunan personel oturmaya devam ederken, evi ol
mayan ve gelir seviyesi diğerlerine göre daha az olan personelin bu lojmanlardan çıkarılması 
kamu konutlarının tahsis amacına aykırı değil midir? 

b) Amaç tüm personelin sırayla kamu konutlarından yararlandırılması ise, tamamının bu 
lojmanlardan çıkartılarak daha çok personelin yerleştirilmesi daha doğru değil mi? 

c) Sadece 20 civarında aileyi çıkarmak yerine hızla lojman edinmek daha doğru olmaz mı? 
d) Eğer bu 20 civarında aile mutlaka çıkarılacaksa, Haziran ayı sonunda (okullar tatil ol

duğunda) çıkartılması daha doğru olmaz mı? 
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T.C. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

KAN.KAR.MD. 8.5.1990 
Sayı: 7/1329-4775/21244 

Sayın Gürcan Ersin 
Kırklareli Milletvekili 

tlgi: 9.4.1990 tarihli yazılı soru önergeniz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi personelinin kadro ve lojman sorunlarına ilişkin ilgi öner

genizde yeralan sorularınız aşağıda sırasıyla cevaplandırılmıştır. 
Bilgilerinize sunarım. 
Saygılarımla. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

1—a) Türkiye Büyük Millet Meclisi idari Teşkilatı kadroları, 1983 yih ve öncesinde, bütçe 
kanunlarına ekli olduğundan, personelin kadro değişiklikleri, bütçe kanunu teklifinin Genel 
Kurulda kabul edilip kanunlaşmasından sonra gerçekleşmekte ve malî yıl başında uygulamaya 
konulmakta idi. 

13.10.1983 tarih ve 2919 sayılı TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu ile kadrolar, bu 
Kanuna eklenmiş ve sözkonusu Kanunun 6 ncı maddesi ile de bu kadrolarda, kadro sayısı ile 
sınırlı kalmak şartıyla yılda bir defa değişiklik yapma yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanına verilmiştir. 

Sözkonusu Kanun hükmü gereğince her yıl yapılmakta olan kadro değişiklikleri, yine Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı tarafından kabul edilen ve zaman içinde bazı deği
şikliklere uğrayan belli esaslar dahilinde yapılmaktadır. 

Bilindiği üzere personel kadro hareketleri, memurun özlük haklarının layıkıyla koruna
bilmesi açısından belli ölçüler dahilinde ve yasal hükümlere uyularak takip edilmesi ve gerçek
leştirilmesi gereken hareketlerdir. Bu nedenle, 2 000'i aşkın personelin durumlarının incelen
mesi, kadro alabilecek durumda bulunanların tespiti, birimlerden yapılan kadro tekliflerinin 
incelenmesi ve bunların hepsinin, Genel Sekreterlik ve birim amirlerinin de dahil olduğu bir 
kurulca görüşülüp değerlendirilmesi, hazırlanan cetvellerin TBMM Sayın Başkanının tensibi 
de alındıktan sonra karar bağlanmak üzere Başkanlık Divanına sunulması ve gerek görüldüğü 
takdirde Başkanlık Divanınca kurulan bir Alt Komisyonca da incelendikten sonra Başkanlık 
Divanınca yeniden görüşülüp karara bağlanması, ciddî ve titiz bir çalışmayı ve bu da oldukça 
uzun bir zamanı gerektirmektedir. 

Malumları olduğu üzere TBMM Başkanlık Divanı, her yıl olduğu gibi 1990 yılında da 
oldukça yoğun bir çalışma temposu içinde bulunmaktadır. Yılın ilk ayları içinde, 2919 sayılı 
Kanunda yapılan değişiklik ve bu değişikliğin getirdiği bazı yeni düzenlemeler yine bu Kanun
la tdari Teşkilatımıza eklenen 983 kadro ve bu kadrotara atanan personelin atama ve intibak 
işlemleri TBMM Başkanlık Divanının gündemine girmiş ve iş yoğunluğuna bağlı olarak perso
nel kadro değişiklikleri bir süre gecikmiştir. 
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Personel kadro değişiklikleri, Genel Sekreterlik düzeyinde görüşülüp değerlendirilme aşa
masına getirilmiştir. En kısa sürede görüşülüp, TBMM Başkanlık Divanının görüşüne sunula
caktır. 

b) Bu işlemlerin, TBMM Başkanlık Divanına sunuş aşamasına getirilmesinde doğrudan 
görev yapan Personel ve özlük tşleri Müdürlüğü personelinin, işlemlerin hazırlanmasında bil
gi ve beceri bakımından yetersiz kaldığının düşünülmesi, 450 milletvekili ve 2 000'i aşkın per
sonelin her türlü özlük ve parasal haklarını hiçbir sızlanmaya sebebiyet vermeden büyük bir 
özveri ile yürüten bu personel için kesinlikle sözkonusu değildir. 

c) Bu işlemlerin özellikle Meclisin tatilde olduğu yaz aylarına bırakıldığı ve bunun da per
sonelin bazı haklarının engellenmesi amacına yönelik olduğu hususu kesinlikle yersiz ve yan
lıştır. 

Zira, 1984 yılından itibaren bu tür düzenlemeler, 1984 yılında 12.6.1984 tarih ve 22 sayılı, 
1985 yılında 29.3.1985 tarih ve 50 sayılı, 1986 yılında 21.5.1986 tarih ve 86 sayılı, 1987 yılında 
26.3.1987 tarih ve 109 sayılı, 1988 yılında 4.7.1988 tarih ve 18 sayılı, 1989 yılında da 23.6.1989 
tarih ve 40 sayılı Başkanlık Divanı Kararları ile yapılmıştır. Tarihlerin tetkikinden de anlaşıla
cağı üzere Kararlar, çoğunlukla TBMM'nin faaliyette olduğu dönemlere rastlamaktadır. 

d) Teşkilat Kanunumuzda bu tür düzenlemelerin belirli bir tarihte yapılacağına ilişkin hü
küm bulunmadığı için bugüne kadar yapılan kadro düzenlemeleri (c) şıkkında açıklandığı gibi 
muhtelif tarihlerde yapılagelmiş ve geçerlilik tarihi de malî yılbaşı olarak esas alınmıştır. 

e) Bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi kadroları, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 59, 60 ve 61 inci maddelerinde yazılı istisnai hükümlere tabidir ve bu nedenle perso
nelin, Müdür Yardımcısı ve Şef unvanlı yönetici kadrolara atanmalarında, liyakat ve kıdem 
yanında öğrenim durumları da gözönüne alınmakla birlikte, öğrenim durumu hiçbir zaman 
tek başına bir unsur olarak düşünülmemekte ancak, bazı hallerde bir tercih sebebi olabilmek
tedir. 

Birim amirlerinin, emirlerinde çalışan memurların çalışmalarını değerlendirip, bunların 
liyakat, sicil ve öğrenim durumlarına ve birimlerinin kadro imkânlarına uygun olarak yapa
cakları terfiyi sağlayacak kadro değişikliği teklifleri, yukarıda da belirtildiği üzere Genel Sek
reterlik düzeyinde ve ilgilinin birim amirinin de bulunduğu bir kurulda mutlaka görüşülüp de
ğerlendirilmekte ve TBMM Sayın Başkanının havalesi ile İdarenin teklifi halinde TBMM Baş
kanlık Divanına sunulmaktadır. 

0 ' 'Geçmiş yıllarda unvanlı kadrolara atanan bazı personel hâlâ eski görevlerine devam 
etmektedir. Bu personele bu kadrolar ne amaçla verilmiştir?" sorusundan neyin ve kimlerin 
kastedildiği anlaşılmamakla birlikte, unvanlı ve özellikle yönetici kadrolara yapılan atamalar
da, bu kadroya atanan personelin görevindeki başarısı, onun bu kadrodaki görev süresi ile doğru 
orantılıdır. Eğer personel, kadrosunun gerektirdiği görevde başarılı ise, başarısının devamı sü
resince o kadroyu muhafaza etmesi tabiîdir. Yani gerek barem kanunlarında, gerekse teşkilat 
kanunlarında, bir kadroya belli bir süre için personel ataması yapılacağına dair bir hüküm yoktur. 
Çünkü devlet hizmetleri geçici değil süreklidir. 

g) TBMM İdari Teşkilatının 1, 2, 3 ve 4 üncü derecedeki kadrolarında görevli personelin 
adı ve soyadı ile sicil numarası, kadro derecesi, tahsil durumu, kadro unvanı ve hizmet süresi 
ilişik listede gösterilmiştir. 

2—a) Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı personelinin yararlandığı toplam loj
man sayısı (99) adet olup, bunlardan (10) adedi Namık Kemal Mahallesinde, (30) adedi OR-AN 
Sitesinde, bakiye (59) adedi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi kampusunda bulunmaktadır. 
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Namık Kemal Mahallesi ve OR-AN Sitesindeki konutların yönetimi Millî Emlâk Genel 
Müdürlüğüne, Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesindeki konutların yönetimi ise Türkiye Büyük 
Millet Meclisine aittir. 

Kamu konutları, tahsis esasına göre dört gruba ayrılırlar: 
1. özel tahsisli konutlar, 
2. Görev tahsisli konutlar, 
3. Sıra tahsisli konutlar, 
4. Hizmet tahsisli konutlar. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde bulunan konutlarda sıra tahsisli olarak oturan 

20 personelin Yönetmelikte belirtilen oturma süreleri dolduğundan 30 Nisan 1990'da konutla
rı boşaltmaları duyurulmuştur. 

2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa dayanılarak Bakanlar Kurulunun 16 Temmuz 1984 
gün ve 84/8345 sayılı kararı ile kabul edilen "Kamu Konutları Yönetmeliği"nin 11 inci madde
si, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tdari Teşkilatına ait konutların tahsisi ile ilgili usul 
ve esasların bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla TBMM Başkanlık Divanı 
tarafından düzenleneceğini öngörmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tdari Teşkilatına ait konutların tahsisi ile ilgili 
usul ve esaslar, Yönetmeliğin söz konusu maddesi uyarınca hazırlanan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlık Divanının 18 Ekim 1984 gün ve 33 Sayılı kararı ile belirlenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 18 Ekim 1984 gün ve 33 Sayılı kararı
nın 2 nci maddesi, üst yönetime yani makam ve rütbe sahiplerine, görevlerinin önemi ve özelli
ği, yetki ve sorumlulukları gereği tahsis edilecek olan görev tahsisli konutların dağıtımına esas 
alınacak Türkiye Büyük Millet Meclisi tdari Teşkilatında görev unvanları, kurumların, Yönet
meliğe ekli (2) sayılı cetvelde yeralan unvanları da dikkate alarak aşağıdaki şekilde belirlemiş
tir. 

1. Genel Sekreter Yardımcısı 
2. özel Müşavir 
3. 1 inci Hukuk Müşaviri 
4. Daire Başkanı 
5. Müdür 
6. Baştabip 
7. Satınalma Komisyonu Başkanı 
8. Sivil Savunma Uzmanı 
9. Mal Saymanı 

10. Şube Müdürü - Müdür Yardımcısı 

Bu unvanlara yukarıdaki sıralamaya göre görev tahsisli konut tahsis edilir ki, tahsise esas 
olan görevin devamı süresince konutta oturmaya devam ederler. 

Gelir seviyesi unvanlılara göre düşük olan, unvansız personelin lojmanlardan çıkarılmala
rı Kamu Konutları Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygunluğu sağlamak için yapıl
maktadır. 

Yönetmeliğin 20 nci maddesi; sıra tahsisli konutlarda oturma süresini S yılla sınırlandır
mıştır. Ancak bu sürenin tamamlanmasından sonra konuttan yararlanacak başka birilerinin 
olmaması halinde ilgililerin oturmaya devam edeceklerini belirtmiştir. *" 
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b) Personelin sırayla kamu konutlarından yararlandırılması Kamu Konutları Yönetmeli
ğinde belirlenen tahsis usul ve esaslarına göre yapılmaktadır. Personelin tamamının lojmanlar
dan çıkarılması ise Kamu Konutları Yönetmeliğinin 20 nci maddesinde belirlenen esaslara gö
re mümkün olmamaktadır. 

Şöyleki; 
1. Anılan madde özel görev ve hizmet tahsisli konutlarda oturma süresi tahsise esas olan 

görev veya hizmetin devamı süresince, 
2. Sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. 
c) Daha fazla personelin lojmandan yararlanmalarını teminen, Dikmen tlker Mahallesin

de 220 konutluk lojman inşaatı hızla devam etmektedir. 
d) Konutlardan çıkacak olan ailelerin oturma süreleri Aralık 1989 tarihinde dolmuşsa da 

mevsim şartları, ev bulmakta karşılaşılacak güçlükler ve çocukların okul durumları da dikkate 
alınarak TBMM Başkanlık Divanının 21 Kasım 1989 gün ve 44 sayılı kararıyla uzatılmıştır. 
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TBMM İDARİ TEŞKİLATININ 1,2,3 VE 4 ÜNCÜ DERECEDEKİ KADROLARINDA GÖ 

Soyadı, Adı 

Akçan Metin 
Akdora Nazmi 
Akman Nedime 
Aktar Naim 
Akyol Orhan 
Ataç Erdoğan 
Bahadır Sabri 
Başalan Ercan 
Batır Doğan 
Bilezikçi Mehmet 
Bilgin Cengiz 
Cengiz Anıl 
Cihan Ali Rıza 
Çalgüner M. Ali 
Çelebi Mehmet 
Çelik Hilmi 
Değirmencioğlu Necati 
Dirlik A. Rıza 
Dülgerler Orhan 
Erbil Alparslan 
Erdoğan Necdet 
Erkal Cihan 
Ertuğbay Ali 
Ertürk Nurten 
Erzurum İsmail 
Ezherli İhsan 
Fersoy Emin 

Sicil 
No 

2717 
842 

2568 
346 
508 

3254 
3337 

353 
743 
1110 
779 
781 
367 
849 

3131 
2198 
3359 

348 
775 
791 

1155 
2281 
770 

2531 
856 

1885 
2567 

Kadro 
Derecesi 

1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4, 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 

Tahsil Durumu 

ön Lisans 
ön Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lise-Meslek Lisesi 
Lisans 
Lise-Meslek Lisesi 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Yüksek Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 

Uzman 
Müdür 
Rapor 
Stenog 
Stenog 
Diş Ta 
Uzman 
Başkan 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Uzman 
Müdür 
Müdür 
Başkan 
Müdür 
Daire 
Uzman 
Daire 
'Jzman 
Uzman 
Uzman 
Müdü 
Baştab 
Stenog 
Müdü 
Şube M 



Soyadı, Adı 

Ganioğlu Oktay • 
Gökçe Feridun 
Günay Ş. Şenal 
Günver Fikret 
tplikçi Mustafa 
Karaca Yılmaz 
Kaya Şenol 
Kesim oğlu Akif 
Kozok Cehti 
Köprülü Fahri 
Köprülü Tansel 
Melikoğlu Yüksel 
Mısırlı Mehmet H. 
Okan M. thsan 
Okanakul Tuna 
özdemir Kalender 
özeroğlu Mustafa 
Özgör t. Düzgün 
Pehlivanoğlu Haydar 
Sert Abdulkadir 
Sokullu Nezaket 
Songör Bülent 
Sütsangı Necdet 
Şen B. Murat 
Şen İbrahim 
Şener Hayati 
Şensoy M. Kemal 
Şişli Doğan 

Sicil 
No 

2759 
738 
859 

2087 
1029 
745 
759 
673 
675 

2075 
2651 
3079 
1552 
1959 
772 
873 
852 
863 

1313 
1309 
3334 
2047 
1960 
707 
822 
832 

1900 
698 

Kadro 
Derecesi 

1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 
1/4 

Tahsil Durumu 

ö n Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lise-Meslek Lisesi 
Lisans 
Lise-Meslek Lisesi 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Yüksek Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 

Uzman 
Müdür 
Stenogra 
Mal Say 
Şef 
Uzman S 
Müdür 
Müdür 
Başkanlı 
Genel Se 
2. Huku 
Müdür Y 
Daire Ba 
Müdür 
Müdür 
Raportö 
Müdür ' 
Uzman 
Uzman 
Sivil Sav 
Müdür Y 
Başkanl 
Stenogra 
Müdür 
Müdür 
L lire B 
Müdür 
Müdür 
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Sicil Kadro 
Soyadı, Adı No Derecesi Tahsil Durumu 

Çamlıca Aziz 
Çetin Ayten 
Çiftçioğlu Şenol 
Çölok Demir 
Dinçer Gündüz 
Gökçe Nurettin 
Güver Bahtiyar 
Işıksal Aydın 
İlhan M.Kutlu 
Kalaç Selçuk 
Karapınar Engin 
Kayserili Altan 
Kaytancı Faik 
Oral Cevat 
Öcalan Erdoğan 
Önen Abdulkadir 
özdemir Şener 
özgün Yavuz 
Pülten Tevfik 
Tarıoğlu Ekrem 
Topaloğlu Yener 
Yılmaz Adem 
Yılmaz Erol 
Yılmaztürk Gülhun 
Yüksel Erdal 
Aşut Muhittin 
Balamir Sefahattin 
Çetinkaya Turgut 

2625 
2684 
2855 
2603 
1872 
1773 
2598 
2218 
2624 
1878 
2192 
3538 
3332 

368 
3354 
3838 
1975 
3355 
3094 
1423 
1383 
1915 
2798 
2716 
3356 
3132 
334 

1894 

1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
1/1 
l/İ 
ı/ı 
1/1 
2/6 
2/6 
2/6 

Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
İlkokul 
Lise-Meslek Lisesi 
Lise-Meslek Lisesi 

Eczaa 
Raportö 
Müdür 
Müdür 
Raportö 
Müdür 
Saünalm 
Müdür 
Şef 
Müdür 
Daire B 
Diş Tab 
Müdür 
Raportö 
Genel S 
Diş Tab 
Müdür 
Başkan 
Başkan 
Sef 
Raportö 
Müdür 
Raportö 
Biyokim 
Müdür 
Memur 
Şef 
Şef 
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Soyadı, Adı 

Dağkıran Hamdi 
Demirsoy Nevzat 
Demirtunç Sabit 
Gültekin Engin 
Günel Melek 
Güneş Halis 
Güvenir Tuncer Ali 
Irgaş Ünal 
İpekçi oğlu Lütfi 
Kabakçı Selahattin 
Kandaz Anıl 
Karamut Durmuş Ali 
Kaya M.Kemal 
Lekili Pervin 
öndür Sema 
Özgör M. Zeki 
Özmen Tarık Şaban 
Öztürk Settar 
özuğurlu Haydar 
Postalcıoğlu Kadir 
Poyraz Mustafa 
Sakallı Nükhet 
Söylemez Arif 
Tamer Recep 
Tanrıverdi Cengiz 
Taşdemir Sadık 
Tulgay Bekir Sıtkı 
Tuna Yurdagül 

Sicil 
No 

2025 
1535 
2731 
2023 
2685 
1904 
1866 
2389 
2626 
2586 
1757 
3127 
1126 
1993 
2157 
2600 
2621 
2702 
1788 
1476 
1212 
2140 
2627 
2642 
1957 
2156 
2623 
2653 

Kadro 
Derecesi 

2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 

Tahsil Durumu 

Lisans 
Lise-Meslek Lisesi 
Yüksek Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lise-Meslek Lisesi 
ö n Lisans 
Lisans 
Lisans 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
Lisans 
Lisans 
Lise-Meslek Lisesi 
Lise-Meslek Lisesi 
Lisans 
Lisans 
Yüksek Lisans 
ö n Lisans 
Lise-Meslek Lisesi 
Lise-Meslek Lisesi 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
ö n Lisans 
ö n Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
Lise-Meslek Lisesi 
Lisans 

Müdür 
Raportö 
Stenogr 
Raportö 
Raportö 
Şef 
Şef 
Raport 
Şef 
Şef 
Raportö 
Uzman 
Şef 
Başmus 
Şef 
Stenogr 
Müdür 
Şef 
Şef 
Şef 
Şef 
Sekrete 
Şef 
Stenog 
Stenog 
Şef 
Şef 
Eczacı 



Soyadı, Adı 

Turgut Ahmet 
Tüzün Neş'et Ortuç 
Uludoğan Ali 
Uzun Celal 
Ünlü Hüseyin 
Yertutan İsmail 
Yetkin Hacı 
Yıldız Bekir 
Yıldız Cem Murat 
Yıldız Cemal 
Yıldız İsmail 
Yılmaz Sultan 
Yürekli Hızır 
Bilgehan Memiş 
Doğan Mustafa 
Doğanay Selahattin 
Oral Yaşar 
Eraslan Ali 
Arslan M. Tevfik 
Özbek İsmet 
Ayvaz Bedri 
Çukurbağlı M. Kemal 
İmamoğlu Aziz 
Beyaz Enver 
Duru Saffet 
Karahüseyinoğlu Hayrettin 
Yılmaz Mustafa 
Baloğlu Fevzi 

Sicil 
No 

1439 
1887 
1440 
2141 
2657 
2185 
2015 
1776 
2674 
2658 
1457 
3837 
1949 
2615 
936 
952 

1339 
1050 
1091 
2545 
1258 
1286 
1183 
1277 
1128 
2602 
1290 
1001 

Kadro 
Derecesi 

2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
2/1 
3/8 
3/8 
3/8 
3/8 
3/7 
3/6 
3/6 
3/5 
3/5 
3/5 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/3 

Tahsil Durumu 

Lisans 
Lise-Meslek Lisesi 
ön Lisans 
Yüksek Lisans 
Lise-Meslek Lisesi 
Lisans 
Lise-Meslek Lisesi 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
ön Lisans 
Lisans 
Lisans 
İlkokul 
İlkokul 
İlkokul 
İlkokul 
İlkokul 
İlkokul 
İlkokul 
Lise-Meslek Lisesi 
İlkokul 
İlkokul 
Lise-Meslek Lisesi 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
Lise-Meslek Lisesi 
İlkokul 

Şef 
Şef 
Şef 
Uzma 
Müdü 
Rapo 
Şef 
Müd 
Steno 
Rapo 
Başm 
Uzm 
Steno 
Mem 
Şef 
Şef 
Gara 
Şef 
Yang 
Yöne 
Mem 
Şef 
Şef 
Kaza 
Şef 
Şef 
Mem 
Şef 



Soyadı, Adı 

Seven Aziz 
Taşkan Kadir 
Yaşar Ayla 
Can Celal 
Keskin Erol 
Özkan Musa 
Şenol Ali Rıza 
Akturan Şemsettin 
Albayrak Necmettin 
Alp Kenan 
Arslan Kudret 
Arslanbek Mesut 
Aydın Orhan 
Aydoğdu Muzaffer 
Bayar Abdullah 
Bayrak Meliha 
Beşkonaklı Filiz 
Bilgin A. Ramazan 
Birinci İbrahim 
Bozcaadalı Mesude 
Bulut Osman 
Büyükcan H.Ali 
Çağan M.Sinan 
Çilesiz. Vefa 
Demirtaş Mürvet 
Dinçer Ali 
Eroğlu Sefer 
Evrensev Gökhan 

Sicil 
No 

688 
1434 
3367 
1223 
1240 
1466 
1117 
1362 
1249 
3372 
1868 
2414 
2177 
2313 
2677 
2371 
2758 
1188 
2142 
2397 
2558 
1163 
2201 
2275 
3095 
2638 
2272 
2616 

Kadro 
Derecesi 

3/3 
3/3 
3/3 
3/2 
3/2 
3/2 
3/2 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 

Tahsil Durumu 

Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
İlkokul 
Lise-Meslek Lisesi 
İlkokul 
İlkokul 
İlkokul 
İlkokul 
İlkokul 
İlkokul 
Lisans 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 

. Yüksek Lisans 
Lise-Meslek Lisesi 
Lisans 
Lise-Meslek Lisesi 
Lisans 
Lisans 
İlkokul 
Lise-Meslek Lisesi 
Lisans 
Lise-Meslek Lisesi 
İlkokul 
Ön Lisans 
Lise-Meslek Lisesi 
Lise-Meslek Lisesi 
Ön Lisans 
İlkokul 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 

Şef 
Şef 
Hem 
Şef 
Şef G 
Başb 
Şef 
Şef 
Şef G 
Mem 
Şef 
Tercü 
Şef 
Steno 
Sağlı 
Rapo 
Ziraa 
Aşçıb 
Şef 
Rapo 
Merr 
Şef 
Tekn 
Şef 
Biyo 
Şef 
Aşçıb 
Şef 



Soyadı, Adı 

Feyzoğlu Ay ser 
Gazioğlu Murat 
Gökkurt Mehmet 
Gültekin Hüseyin 
Günay A. Numan 
Gürsoy Selda 
Halıcı Kadir Fevzi 
Işın Hülya Zühal 
İnan Nur 
İnce Yaşar 
İpekkan Levent 
İpekkan Ümit 
Kabakçı Zeki 
Kalemci Abdullah 
Kaplan İbrahim 
Kapusuzoğlu Bilal 
Karademir Mesut 
Karakuş Abdullah 
Karakuş Kadir 
Kars Vahittin 
Kaya Sait 
Kılıç Gülizar 
Kındap Ahmet 
Koşaroğlu Ahmet 
Köse Seyfullah 
Mumcuoğlu Y. Muhittin 
Mutlu Selami 
Nalçacı Sevgi 

Sicil 
No 

2706 
3125 
2273 
2546 
2317 
2628 
2591 
3346 
3693 
1406 
2395 
3358 
3338 
1225 
1998 
3348 
2109 
3335 
2115 
1774 
1850 
2555 
1196 
1334 
2585 
3042 
1513 
1490 

Kadro 
Derecesi 

3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 

Tahsil Durumu 

Lisans 
Lisans 
İlkokul 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
Lise-Meslek Lisesi 
Ön Lisans 
Lise-Meslek Lisesi 
Lise-Meslek Lisesi 
Lisans 
İlkokul 
Lisans 
Lisans 
ö n Lisans 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
Lise-Meslek Lisesi 
Lisans 
Lisans 
Lise-Meslek Lisesi 
Lise-Meslek Lisesi 
Lise-Meslek Lisesi 
Lise-Meslek Lisesi 
Lise-Meslek Lisesi 
İlkokul 
İlkokul 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
ön Lisans 
Lise-Meslek Lisesi 
Lise-Meslek Lisesi 

Rapo 
Ziraa 
Oto T 
Şef 
Steno 
Şef 
Şoför 
Mem 
Psiko 
Şef 
Uzm 
Uzm 
Gara 
Şef 
Tekn 
Mim 
Şef 
Foto 
Sağlı 
Şef 
Tekn 
Mem 
Başb 
Şef 
Şef 
Steno 
Şef 
Mem 



Soyadı, Adı 

Var îsmail 
öngören Murat Niyazi 
Özdemir Halife 
özek Metin 
Öztürk Ali 
Sağdıç A. Kenan 
Sapmaz Cengiz 
Saraç İsmail 
Sarıgöl tlyas 
Ses İbrahim 
Şen Mehmet Serdar 
Şentûrk Hamza 
Tatlı Musa 
Tecer Celalettin 
Ünal Celal 
Vural Hasan 
Yakar Mehmet 
Yaman S.Ahmet 
Yaşar Ali 
Yelutaş Aydın 
Yıldız Levent Burak 
Yılmaz Zehra 
Yitkin Fatma Nurhan 
Yurtsever Osman 
Zeydan Sait 
Ak Niyazi 
Akdemir Yusuf 
Ceylan Kazım 

Sicil 
No 

1487 
2672 
1594 
1519 
2620 
3101 
2659 
1431 
1468 
2850 
2660 
1947 
1360 
1354 
2375 
1526 
1245 
1435 
3366 
2569 
3350 
1481 
2530 
2106 
2687 

985 
974 

1005 

Kadro 
Derecesi 

3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
3/1 
4/9 
4/9 
4/9 

Tahsil Durumu 

İlkokul 
Ön Lisans 
İlkokul 
Lise-Meslek Lisesi 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
İlkokul 
İlkokul 
ö n Lisans 
Lisans 
Lisans 
İlkokul 
İlkokul 
Lise-Meslek Lisesi 
Lise-Meslek Lisesi 
İlkokul 
İlkokul 
Lise-Meslek Lisesi 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
Lisans 
Lise-Meslek Lisesi 
Lisans 
Lisans 
Lisans 
İlkokul 
İlkokul 
İlkokul 

Şef G 
Sten 
Aşçı 
Tekn 
Şef 
Sten 
Rap 
Şef 
Şef 
Mem 
Sten 
Şef 
Başb 
Şef 
Şef 
Şef 
Şef 
Aşç 
Sağl 
Şef 
Dok 
Dak 
Dok 
Baş 
Şef 
Lab 
Mem 
Mem 



Soyadı, Adı 

Erdoğan Ali 
Temiz Bahri 
Uluocak Ali 
Çevik Dursun 
Öcal Hacı 
Akkaya Niyazi 
Elmas Mehmet 
Işıldak thsan 
Kılıç M. Ali 
özcan Hayrettin 
Yıldız Ömer 

1 Alıcı Yunus 
£ Arına Ali 
^ Bayram Ali 
1 Canpolat Sabri 

Esin tsmail 
Kara Halit 
Şahin Yusuf 
Şentûrk Kaydi 
Yanık Mehmet 
Acar Veysel 
Akkuş Hüseyin 
Atıcı Dursun 
Balamber Selahattin 
Barbaros Emrullah 
Cengiz Bayram 
Çağlar Rıza 
Doğan Cemal 

Sicil 
No 

1002 
1181 
1348 
2535 
2587 
1347 
1023 
1987 
1060 
1009 
1350 
1073 
1179 
1151 
1136 
1224 
1040 
1043 
1139 
2537 
1147 
1123 
1065 
2542 
1074 
1238 
1090 
1431 

Kadro 
Derecesi 

4/9 
4/9 
4/9 
4/8 
4/8 
4/7 
4/7 
4/7 
4/7 
4/7 
4/7 

" 4/6 
4/6 
4/6 
4/6 
4/6 
4/6 
4/6 
4/6 
4/6 
4/5 
4/5 
4/5 
4/5 
4/5 
4/5 
4/5 
4/5 

Tahsil Durumu 

tlkokul 
İlkokul 
tlkokul 
tlkokul 
tlkokul 
tlkokul 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
tlkokul 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
tlkokul 
tlkokul 
tlkokul 
tlkokul 
tlkokul 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
tlkokul 
tlkokul 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
tlkokul 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
tlkokul 
tlkokul 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
tlkokul 
tlkokul 
İlkokul 
tlkokul 

Hadem 
Klima 
Yangın 
Hadem 
Hadem 
Yangın 
Yöneti 
Memu 
Hadem 
Çayoça 
Yangın 
Yöneti 
Sıhhi T 
Hadem 
Memu 
Klima 
Fotoko 
Sıhhi T 
Memu 
Hadem 
Hadem 
Hadem 
Hadem 
Memu 
Memu 
Çamaş 
Hadem 
Hadem 
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Soyadı, Adı 

Testici Bekir 
Ünlü tsmet 
Üstündağ Doğan 
Yıldız Nevzat 
Albayrak Zekeriya 
Altınçok Ali 
Bulun Sühendan 
Ceyhan Duran 
Çevik Mikdat 
Çoban Halit 
Gökdemir Ali 

| Güler Osman 
^ Gülmez Osman 
<o Meral Ahmet 
| Okur Necdet 

' Özer Ömer 
Alan Ruşen 
Büyüktanır Selahattin 
Demirtaş Ali 
Karabıyık Şeref 
Karmış Gülnar 
Kaya K. Saffet 
Korkmaz Hulusi 
Selek Ekrem 
Taşçı Cavit 
Tatlı Kuli 
Atakul Hayri 
Ağcaer ismail 

Sicil 
No 

1131 
2543 
1285 
1331 
1186 
1330 
3365 
1270 
1267 
2550 
1193 
2073 
1163 
1295 
1209 
1263 
1269 
1307 
1492 
1311 
1134 
1792 
1445 
1085 
1485 
1343 
3442 
1332 

Kadro 
Derecesi 

4/4 
4/4 
4/4 
4/4 
4/3 
4/3 
4/3 
4/3 
4/3 
4/3 
4/3 
4/3 
4/3 
4/3 
4/3 
4/3 
4/2 
4/2 
4/2 
4/2 
4/2 
4/2 
4/2 
4/2 
4/2 
4/2 
4/1 
4/1 

Tahsil Durumu 

İlkokul 
İlkokul 
İlkokul 
İlkokul 
İlkokul 
İlkokul 
Lise-Meslek Lisesi 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
İlkokul 
İlkokul 
İlkokul 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
İlkokul 
İlkokul 
İlkokul 
İlkokul 
İlkokul 
İlkokul 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
İlkokul 
İlkokul 
Lise-Meslek Lisesi 
İlkokul 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
İlkokul 
İlkokul 
İlkokul 

Hade 
Hade 
Mem 
Mem 
Mem 
Sıvac 
Mem 
Sıhhi 
Mem 
Hade 
Yöne 
Mem 
Bahç 
Gars 
Telef 
Meta 
Yöne 
Yöne 
Mem 
Mem 
Dakt 
Şef 
Bahç 
Mem 
Şofö 
Bahç 
Şef G 
Mem 



Soyadı, Adı 

Akarsu Çelik 
Akbulut-S. Aykut 
Akdoğan Mehmet 
Akın A. Hikmet 
Akın Süleyman 
Akkaya Ziya 
Akseki Nural 
Aslan Abbas 
Ata Muharrem 
Atalık Şakir 
Ataman Kenan 
Atik Hüseyin 
Aydın Emir Ali 
Aydın Necmi 
Bakırcı Hulusi 
Baysan Münevver 
Beşlioğlu Ergin 
Birler H. İbrahim 
Buldan Yılmaz 
Can Muammer 
Can Yusuf 
Caner Naif 
Canlı Yusuf 
Çelebi Kemal 
Çelik Mevlüt 
Çelik Süleyman 
Çiçek Ahmet 
Çiftçi H. Tahsin 

Sicil 
No 

1319 
2054 
1341 
870 

1897 
1803 
2715 
2632 
2406 
1373 
1755 
1797 
2554 
2402 
1338 
2612 
2551 
1766 
1317 
2534 
1416 
1760 
2573 
2333 
1992 
1335 
1474 
1340 

Kadro 
Derecesi 

4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 

Tahsil Durumu 

İlkokul 
Lise-Meslek Lisesi 
İlkokul 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
İlkokul 
Lise-Meslek Lisesi 
Lise-Meslek Lisesi 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
İlkokul 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
İlkokul 
İlkokul 
ö n Lisans 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
İlkokul 
Lise-Meslek Lisesi 
İlkokul 
İlkokul 
İlkokul 
Lise-Meslek Lisesi 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
İlkokul 
İlkokul 
İlkokul 
İlkokul 
İlkokul 

Tertip 
Tekni 
Tekni 
Memu 
Memu 
Yangı 
Şef 
Eczac 
Oto K 
Bahçı 
Memu 
Memu 
Şef 
Uzma 
Dizgi 
Sekre 
Mem 
Şef 
Ciltçi 
Mem 
Garso 
Şef 
Mem 
Oto E 
Bahçı 
Garso 
Şef G 
Mem 



Sicil 
Soyadı, Adı No 

Çoban Emirhan 
Dalbudak Cevdet 
Delialioğlu Mehmet 
Demirtaş Yalçın 
Dinç Ethem 
Dinçergök Ahmet 
Doğan Cafer 
Doğruel Aydın 
Duran Salim 
Durgut Ali 
Dündar Tuncay 
Dünşen Mehmet 
Eğribaş İbrahim 
Emmiler Vahdettin 
Erdoğan Yaşar 
Erenol Burhan 
Eskirecepoğlu Nuri 
Gülmüş Mustafa 
Günyel Erkut Münip 
Gürler Davut 
Gürses Sadık 
Hacısalihoğlu R. Neşe 
Hancı Yüksel 
Helvacı Mahmut 
Ilıca Tevfik 
Işık Hüseyin 
îmamoğlu Bekir 
tnan Hasan 

1473 
2611 
2556 
2070 
2055 
1355 
1414 
1346 
1995 
2295 
2054 
2233 
1511 

2048 
1514 
2565 
1892 
2574 
1294 
1447 
1413 
3600 
2681 
3093 
2636 
2407 
1463 
1308 

Kadro 
Derecesi 

4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 

Tahsil Durumu 

İlkokul 
Lise-Meslek Lisesi 
İlkokul 
İlkokul 
Lise-Meslek Lisesi 
Lise-Meslek Lisesi 
İlkokul 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
Lise-Meslek Lisesi 
ön Lisans 
Lise-Meslek Lisesi 
Lisans 
İlkokul 
Lise-Meslek Lisesi 
İlkokul 
İlkokul 
İlkokul 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
tkokul 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
Lisans 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
İlkokul 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
Lise-Meslek Lisesi 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
İlkokul 

Bulaş 
Şef 
Merm 
Aşçı 
Şef 
Tekn 
Mem 
Ses K 
Şef 
Şef 
Şef 
Rapo 
Bahç 
Şofö 
Bahç 
Mem 
Şofö 
Mem 
Ses K 
Dizg 
Mem 
Sosy 
Mem 
Bahç 
Mem 
Mem 
Mem 
Mara 



Soyadı, Adı 

Kahraman Ali 
Kamalıoğlu Hüseyin 
Kandemir Nuray 
Karabacak Osman 
Karabulut Satılmış 
Karadağ Kazım 
Karadeniz Dursun 
Karagöz Ali 
Karakoçak İlbeyi 
Karan Orhan 
Karayılan Mustafa 
Kaya Ali 
Kayıpoğlu Suat 
Kaynakoğlu Şakir 
Kılıçoğlu Ahmet 
Kısmet Ali 
Koca Şaban 
Korkut Sevgi 
Köse Abdurrahman 
Köşker Arif 
Kuşhan Selami 
Mert Ahmet 
Musapaşoğlu H. Hüseyin 
Oker R. Güray 
özaslan Halis 
Özbek Mehmet 
özcan Galip 
Özel A İtan 

Sicil 
No 

2112 
2635 
2640 
2561 
1537 
2572 
2631 
2168 
2562 
2082 
1441 
2570 
2300 
2588 
1400 
1522 
1415 
2390 
2667 
1865 
1405 
2291 
2671 
1899 
2730 
1403 
1417 
1320 

Kadro 
Derecesi 

4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 

Tahsil Durumu 

Lise-Meslek Lisesi 
Lise-Meslek Lisesi 
Lise-Meslek Lisesi 
İlkokul 
ilkokul 
tlkokul 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
Lise-Meslek Lisesi 
tlkokul 
Lise-Meslek Lisesi 
tlkokul 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
tlkokul 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
tlkokul 
tlkokul 
tlkokul 
Lisans 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
tlkokul 
Lise-Meslek Lisesi 
ö n Lisans 
Lise-Meslek Lisesi 
tlkokul 
tlkokul 
tlkokul 
tlkokul 

Mem 
Tekni 
Şef 
Fotok 
Garso 
Hade 
Şoför 
Şef 
Fotok 
Şef 
Bahç 
Mem 
Oto T 
Şef 
\ang 
Bahç 
Mem 
Şef 
Mem 
Dizgi 
Boya 
Tekn 
Şef 
Şef 
Şoför 
Bahç 
Aşçı 
Tertip 



Soyadı, Adı 

Özeroğlu Yücel 
Özuğurlu Mustafa 
özulu Ziya Alper 
Panayırcı Salih 
Sağkan Muhsin 
Sarı kaya Muharrem 
Satıoğlu Ali 
Savaş F. Nilgün 
Sönmez Işıl 
Söylemez Ali Bülent 
Şahin Mehmet 
Şahin Mevlüt 
Şahin Süleyman 
Şener Rahmi 
Şentürk Kemal 
Seran Demiralp 
Tok Yusuf 
Topçu Faik 
Uçar Ahmet 
Uçar Mevlüt 
Ulugöl M.Cengiz 
Yapıcı Cazibe 
Yavanoğlu Hamdi 
Yavaş Mehmet 
Yavuz Rafet 
Yıkman Nevzat 
Yıldırım Cerullah 
Yıldırım tzzet 

Sicil 
No 

2617 
1912 
2760 
1467 
2083 
1381 
1891 
3072 
2714 
1785 
2321 
2939 
2704 
1361 
2126 
1418 
2166 
1345 
2596 
1478 
1385 
4098 
1442 
1545 
1479 
2894 
3044 
1874 

Kadro 
Derecesi 

4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 

Tahsil Durumu 

Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
Lise-Meslek Lisesi 
ön Lisans 
İlkokul 
Lise-Meslek Lisesi 
ilkokul 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
Lisans 
Lisans 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
Lisans 
Lisans 
Lise-Meslek Lisesi 
İlkokul 
ön Lisans 
İlkokul 
Lise-Meslek Lisesi 
İlkokul 
İlkokul 
İlkokul 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
Lisans 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
İlkokul 
İlkokul 
ön Lisans 
ö n Lisans 
Ortaokul-Meslek Ortaokulu 

Sekrete 
Memu 
Uzman 
Ciltçi 
Teknisy 
Bahçıv 
Memu 
Uzman 
Şef 
Memu 
Stenog 
Memu 
Memu 
Kazan 
Memu 
Memu 
Teknis 
Ciltçi 
Memu 
Aşçı 
Boyacı 
Memu 
Bahçıv 
Bahçıv 
Berber 
Sekret 
Memu 
Sekret 



Sicil 
Soyadı, Adı No 

Yıldız Nail 
Yılmaz Ali 
Yılmaz Hüseyin 
Yılmaz Muammer 
Yılmaz Taceııin 
Yurddaş Rıza 
Yüce M. Yalçın 
Zaimoâlu Avdın 

2559 
1366 
1499 
1429 
1488 
2316 
2290 
1318 

Kadro 
Derecesi 

4/1' 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 
4/1 

Tahsil Durumu 

Ortaokul-Meslek Ortaokulu 
İlkokul 
İlkokul 
İlkokul 
İlkokul 
Yüksek Lisans 
Lise-Meslek Lisesi 
İlkokul 

Memur 
Bahçıva 
Makinis 
Tertipçi 
Şef Gar 
Stenogr 
Şef 
Şef 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

110 UNCU BİRLEŞİM 

8 . 5 . 1990 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK tŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — 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 olayın sorumlularım tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/73) 

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

3. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 arkadaşının, Atatürk Orman 
Çiftliğinin kuruluş ve millete devrediliş amacı dışında kullanıldığı iddiasını tespit 
etmek amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

4. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 32 arkadaşının, Hakkâri İli 
Yoncalı Köyünde 18 Temmuz 1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddialları 
ve olağanüstü hal uygulanan illerdeki benzeri uygulamaları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 
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5. — 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) 

6. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli İli 
Lüleburgaz İlçesindeki iki adet Devlet Üretme Çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddia
larını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

7. — Niğde Milletvekili Raşit Da'ldal 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) 

8. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 27 arkadaşının, çay ürünü ve üre
ticileriyle ilgili sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespilt etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

9. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, 1402'likler olarak anılan
ların hangi nedenlerle ve kimler tarafından görevlerinden uzaklaştırıldıklarını ve Da
nıştay kararma rağmen bu kişilerin görevlerine dönmelerini engelleyenleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

10. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal ve 24 arkadaşının, pancar üreticilerinin 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20) 

11. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 15 arkadaşının, Sümerbank ve özel
leştirmeye tabi tutulacak diğer kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili suiistimal iddilarının 
gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

12. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 16 arkadaşının, ülkemizdeki anarşi 
ve terör eylemlerinin nedenleri ile hedeflerini, bu eylemlerin arkasındaki güçleri ve 
konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/83) 

13. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 20 arkadaşının, irtica hareketlerinin amaç 
ve boyutlarını, iç ve dış desteklerini ve laikliği sağlıklı ve kalıcı temellere oturtmak 
için alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

14. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 29 arkadaşının, Amasra ve 
Yeniçeltek'de meydana gelen kazaların gerçek nedenlerini ve madencilik sektöründeki 
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kazalar ile meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkini önergesi (10/85) 

15. —İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 16 arkadaşının, Yeniçeltek Kö
mür îşletmesindeki çalışma koşullarını, bu İşletmede meydana gelen iş kazasının so
rumlularını ve konuyl'a ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/86) 

16. — İstanbul Milletvekili Sudi Neş'e Türel ve 20 arkadaşının, İstanbul İlindeki 
su sıkıntısının gerçek nedenlerimi ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasamın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 

17. —Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse ve 24 arkadaşının, ülkemizdeki 
maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

18. — izmir Milletvekili Halil Çulhaöğlu ve 27 arkadaşının, tütün üreticilerinin 
sorunları ve 1989 ürünü tütün fiyatları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) 

19. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 24 arkadaşının, Sayın Turgut özal'ın 
Başbakanlığı döneminde; kendisinin ve bazı yakınlannın edindikleri mal varlıklarıyla 
ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/89) 

20. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 15 arkadaşının, ülkemizin Avrupa 
Topluluğuna tam üyeliğiyle ilgili gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/24) 

21. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, genel sağlık sigortasıyla 
ilgili olarak hükümetçe yapüan çalışmalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/25) 

22. — Aydın MilletvekÜi Hilmi Ziya Postacı ve 22 arkadaşının, ilaç ve ilaç sa
nayii konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/26) 

. 23. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 12 arkadaşının, ASELSAN*da 
çalışan işçilerden bir kısmının topluca işten çıkarılmalarının nedenini ve Savunma Fo
nu Müsteşarlığınca açılan bilgisayar kontrollü telsiz sistemi ihalesi ile ilgili iddiaların 
gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/90) 
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24. — Samsun Milletvekili Ali Eser ve 22 arkadaşının, baraj projeleri nedeniyle 
gerçekleştirilen topdu kamulaştırmaların neden olduğu sorunları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

25. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 20 arkadaşının, ülkemizin spor
la ügili sorunlarını tespit etmek ve ulusal bir spor politikası oluşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması, açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

26. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırma*! açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

27. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve i6 arkadaşının, Trakya Yağlı 
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini, içinde bulunduğu sorunlardan kurtarmak ve 
ülke tarımına daha yararlı hale getirmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Apayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

28. — Erzurum Milletvekili Ismaü Köse ve 29 arkadaşının, Doğu ve Güney
doğu Anadolu'da satılan fabrikaların satış işlemleriyle ilgili iddiaların gerçeklik dere
cesini ve bu fabrikaların yeniden hizmete açılabilmesi için alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

29. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arifiye - Sincan çift hatlı 
demiryolu inşaatından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/97) 

30. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, ASELSAN' 
la ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve soruna köklü çözüm getirmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

31. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, ülkemizde 1980 
yılından sonra uygulanan ekonomik politikaların tarım sektöründe açtığı iddia edilen 
tahribatın boyutlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

32. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 23 arkadaşının, kanun hükmünde ka
rarnamelerle ilgili' olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/27) 
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6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — 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) 

3. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim programla
rının geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/65) 

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

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

6. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelenme nedenine ve smav komisyonunun kimlerden 
oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

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

8. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüFün, 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) 

9. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (1) 

10. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim 
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi f6/205) (1) 

11. —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 toru önergesi (6/234) (1) 

12. — 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.l. Orta Anadolu Linyit lşletmesmce karşılandığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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13. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nlin, Sümerbank'ta «Turgut Özab mar-

ka'h kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 
14. — îzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa' 

da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin yaptığı 
olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

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

16. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Pöstacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nio ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü Soru önergesi (6/257) (1) 

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

18. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Vergisi 
mükelleflerime 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) 

19. — 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) 

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

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

22. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana ili Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

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

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

25. — Samsun Milletvekili îrfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emekli
lerinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırıiknaları için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Çalışma ve Sosyali Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

26. — İsparta Milletvekili İbrahim 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) 

27. — Tralbzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun. fındık ürünü taban fiyatına 
ve fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesli (6/166) 



28. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/167) 

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

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

31. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Hinde 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) 

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

33. — 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) 

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

35. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

36. — Zonguldak Milletyekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırtık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/185) 

37. — Zonguldak Milletvekili Şinai Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/186) 

38. — 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) 

39. — 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) 

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

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

42. — îçel Milletvekili M, Istemihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik il yapü-
masınım düşünülmediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 
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43. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sori' 
önergesi (6/199) 

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

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

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

47. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 
tarihli nüshasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu 
teşkil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207) 

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

49. — Kocaeli Milletvekilli 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) d) 

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

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

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

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

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

55. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretıien kere
vit balıklarında görülen hastalığın giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 

56. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/214) 
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57. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin ve 

Diyarbakır illerinde köy korucuları tarafından ikıi vatandaşın öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) (1) 

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

59. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Fonundan konut yapı kooperatiflerine 19S8 yılında verilen krediye ilişkta Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/223) 

60. — 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) 

61. — 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) 

62. —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) 

63. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının 
durdurulduğu iddiasına İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

64. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut Özal'ın, Göcek'teki 
yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sezlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

65. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kaya
dibi Köyü Bvil Mezrasıındaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıküdığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

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

67. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Şe-
noba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

68. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne 
Aytepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslüm edildiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 
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69. — İsparta Milletvekili Brtekin Durutürk'ün, İsparta tli Yalvaç İlçesinde ya
pılmakta olan Sümerbaiflk Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ve te
sisin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/239) 

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

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

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

73. — Bursa Milletvekilli Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından İstanbul Özel İdare Müdürlüğüne otomobil hibe eiildiği iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 

74. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine ver
diği demece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

75. —Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) (1) 

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

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

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

79. — Kahramanmaraş Milletvekili1 Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınlarını 
izleyemeyen Kahramanmaraş İline bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'da Sümer-
bank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/274) 

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

81. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altınerln, 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) 



— 11 — 

82. — Denizli Milletvekilli Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözHü soru önergesi (6/343) (1) 

83. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî partilerin 
radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına dair 
Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

84. — Hatay Milletvekili Öner Mıiski'nin, TEK Tcroslar İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

85. — Bursa Milletvekili Beytuilah Mehmet GazioŞlu'nun, Marmara Denizinde 
trol ve algarina ile balık avcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/280) 

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

87. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş İlçesinin ne zaman il yapıla
cağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2.İ2) 

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

89. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastaiarın sayısına ve 
bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağük ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/284) 

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

91. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

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

93. _ Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü ilçesinde şeker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) 

94. — 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) 

95. — Samsun Milletvekili Ali Eserlin, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına 
ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 
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96. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/358) (1) 

97. — Çorum Milletvekili Cemal Şahinlin, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçların miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/3'60) (1) 

98. — 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) 

99. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas ili Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

100. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesindeki 
Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorun
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

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

102. — İzmir Milletvekili Fuat Kücı'nıın, Çeçme Vergi Dairesi Müdürü hakkında 
ihbar ve şikâyette bulunulup bulunulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/309) 

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

104. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik bel
gesi alanlara ve adı geçen Fondan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

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

106. — 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) 

107. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Manisa 
İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/312) 
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108. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğ
retim Bölge Okuluna ilişikin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

109. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, profesyonel futbol kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) (1) 

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

111. — 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 Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 

112. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kur
duğu veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/373) (1) 

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

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

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

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

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

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

119. — 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) 

120. —İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 
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121. —Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyat
larına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1) 

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

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

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

125. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt ille
rinde 25.12.1988 tarihinden bugüne kadar göz altına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) (1) 

126. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'un, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
Uluslararası danışmanlık firmalarından allman hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) ı(l) 

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

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

129. —Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/393) (1) 

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

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

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

133. — 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) 

134. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir Büyükşelıir Belediyesinin borç
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/396) (1) 

135. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «İcraatın İçinden» ve «Gelişen 
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan «özlü soru öneügesd (6/406) (1) 
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136. — 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 sözüü soru önergesi (6/397) (1) 

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

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

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

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

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

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

143. — 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) 

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

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

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

147. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesinde 
sözleşmeli olarak çalışmalk isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

148. — içel 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) 

149. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/410) (1) 
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150. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Hozat İlçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bk komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 

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

152. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çalkıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 1988 yılında 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1) 

153. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara BahçeÜevler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/415) (1) "*t'tfs$gj 

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

155. — Adana Milletvekili M. Sefahattin Kılıç'ın, 19.7,1988 tarihli ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (î) 

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

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

158. —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) 

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

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

161. — Erzincan Milletvekili Mustafa KuPun, Erzurum İli Şenkaya İlçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme 
kararının infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/426) (1) 

162. -—Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/427) (1) 
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163. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Merkez İlçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırları içine alınmama
sının nedenine ilişldn içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1) 

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

165. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, 31.12,1988 tarihi itibariylje TARİŞ'im 
üreticilere ne kadar borcu bulunduğuna ve bu borcun ne zaman ödeneceğine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

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

167. — İsparta Milletvekili ibrahim GürdaTın, Burdur İl merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevlıi öğretmenlerin bir kısmının çe'şifcli köy ve kasaba okul
larına nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/353) 

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

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

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

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

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

173. —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) 

174. —İstanbul 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) 

(110 uncu Birleşim) 
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175. — Ankaıa 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) 

176. —Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya 
illerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/451) (1) 

177. — 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 soru önergesi (6/443) (1) 

178. — İstanbul 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) 

179. — İsparta Milletvekilli Ertekin Durutürlk'ün, İsparta ti i Yalvaç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

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

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

182. — 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) 

183. — 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) 

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

185j — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıyla 
1988 yılında Türkiye'ye hangi ülkelerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaçla ne kadar 
harcama yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) (1) 

186. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya ili Çumra ilçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü, soru önergjesi (6/450) (1) 
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187. —Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca 
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/367) 

188. — 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) 

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

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

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

192. — 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) 

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

194. — 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) 

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

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

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

198. — 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) 

199. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/438) 
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200. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

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

202. — 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) 

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

204. — 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) 

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

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

207. — 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) 

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

209. — 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) 

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

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

212. —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) (1) 
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213. —Samsun Milletvekili trfaa Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Milî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

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

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

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

217. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı
na yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

226. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, Asil- Nadıir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 
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227. — Bingöl Milletvekili İlhamı Binici'nin, Bingöl ili Adaklı İlçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (.6/462) 

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

229. — izmir 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) 

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

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

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

233,1 —İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı kişi ve firmalar tarafından 
M.T.A.'ya alt Nevşehir'deki Ponza Taşı Madenimden kaçak olarak üretim ve satış ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (1) 

234£—Tunceli Milletvekilli Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 ta
rihinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

235. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışikapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) . 

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

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

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

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

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

242. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) ı(l) 

243. — İstanbul Milletvekili Mustafa Safıgüi'ün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

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

245. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının ay-
* lık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/540) (1) 

246. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgesinde bir kısım güven
lik görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

247. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bu
cağı Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alman bir vatandaşa kuryelik yaptı
rıldığı ve bu vatandaşın 3 6.1989 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

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

249. — İzmir Milletvekili K̂  Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun De
mir - Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

250. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Engüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi 
Eski Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına 
üişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesıi (6/477) 

251. —Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 
yabancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/546) (1) 

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

253. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkanldığı iddia edilen hayalî ihracat olayına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 
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254.; — İçel Milletvekili Etem Cankurtaran'ın, Demir - Çelik İşletmelerindeki 
grevin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

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

256i — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, yasadışı Türkiye Komünist 
Partisi ve kapatılan Türkiye İşçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için 
güvençle verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

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

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

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

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

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

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

263. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçe merkezinde bazı va
tandaşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

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

265. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

266. — Edirne Milletvekili Erdal Kallkan'ın, Millî Piyango İdaresince ger
çekleştirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/561) (1) 

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

268. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından 
gözaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hak
kında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) (1) 
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269. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depolarında 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

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

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

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

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

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

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

276. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 

277i — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, işyerlerinin tehlike derecesine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

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

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

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

281Ü — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürsaler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda 
çalıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 
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282i — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/581) (1) 

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

284. — 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) 

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

286. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine İl Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

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

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

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

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

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

292. —Ankara Milletvekili Rıza Yıtoıaz'ın, 31.8.1989 tarihinde izmir'de meyda
na gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

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

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

295. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, KtT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru Önergesi (6/496) 

296. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarı'gül'ün, emeklilere yakacak kredisd veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 
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297. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay 
üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kkamdan sözlü soru önergesi (6/498) 

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

299i — 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) 

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

301. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabri
kasının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

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

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

304. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt İli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yı
lında öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/505) 

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

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

307. — 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) 

308. — Balıkesir Milletvekili 1. 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) 

309. — Tunceli Milletvekilli Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 
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310. —İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

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

312. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhur başkanı'n in Bursa gezisi nede
niyle hazırlanan protokolde siyasî parti temsilcileri arasında ayrıcalık yapıldığı iddia
sına ilişkin Başlbakandan sözlü soru önergesi (6/612) '(1) 

313. —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) (l) 

314. —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) 

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

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

317. — 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) 

318. —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) 

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

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

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

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

323. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner-
gesi (6/525) 
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324. — 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) 

325. — izmir 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) 

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

327. —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) 

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

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

330. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Van İli 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) 

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

332. — 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) 

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

334. — 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) 

335. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, İzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 
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336. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

337. — 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) 

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

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

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

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

342. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985 - 1989 
yıllarında aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/653) (1) 

343. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftiiği 
yolu üzerindeki Mescid-'i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyet
lerde bulunulduğu iddiasına ilişkin (Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

344. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güven
liği sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin .Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/654) ı(l) 

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

346. — 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) 

347. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/641) (1) 
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348. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

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

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

351. — 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) 

352. — izmir 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) 

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

354. — 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) 

355. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Horzum olayıyla ilgili iddialar 
hakkında 'bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) (1) 

356. — 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) 

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

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

359i — 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) 

360. — 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) 
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3611 — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, BAĞ - KUR emeklilerine verilen 
sosyal yardım parasına ve Kurumun mal varlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) (1) 

362. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, BAĞ - KUR iştirakçilerinin 
emekli aylıklarına ve üniversite (hastanelerinden yararlanamamalarının nedenine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

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

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

365. -^ 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) 

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

367. — Erzurum' Milletvekili tsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
Üine tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

368. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/676) (1) 

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

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

371. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'in, Niğde; İli Ulukışla ve Çamardı ilçe
lerine bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

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

373. — 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) 
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374. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli tli Hozat İlçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

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

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

377s — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınla
rında ve bu Kurum müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

378. — 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) 

379. — 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) 

380. — 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) 

381. — 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) 

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

383. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989 
tarihli nüshasında yer alan «Millî Eğitimin Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı hajbere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

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

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

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

(110 ncu Birleşim) 



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

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

389. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin ili Ömerli İlçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri ©akanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

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

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

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

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

394. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İlindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

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

396. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
tinin elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına karar verilen santrale iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (1) 

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

398. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Afşin - Elbistan, Keban ve Ka-
rakaya santrallerinin 1988 - 1989 yıllarındaki elektrik üretimlerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) (1) 

399. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların İl Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 
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400. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
prim alacaklarına ilişkin Çaılışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/697) (1) 

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

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

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

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

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

406. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez ve İpsala ilçelerinde 
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin İpsala ve Küplü belediyelerine ki
ralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/706) (1) 

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

408. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya İli Çumra İlçesi Türkmen 
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (1) 

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

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

411. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, İstanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 
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412. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985 yıllarında ülkemiz 
üzerinden İran'a silah sevkedildiği ve demokrasi dışı güçlerin Devletin haber alma ör
gütleriyle işbirliği içinde bulundukları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/719) (1) 

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

414. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «Adımlar Gazetesi» Ankara 
Temsilciliğinde polisçe yapılan aramayı izlemeye gelen bir gazetecinin gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

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

416. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizdeki Kuran kurslarına 
ve 1983 - 1989 yıllarında güvenlik güçlerine intikal eden irticai faaliyetlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

417. _ Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T.C. Ziraat Bankası Genel Müdü
rüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

418. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Cumhurbaşkanının ABD ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/716) (1) 

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

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

421. —Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1985 - 1990 yıllarında yurt dışına 
giden ve Türk Hava Yollarının Japonya ve Moskova seferlerine katılan Millî Eğitim 
Bakanlığı personeline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 

422. —Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova tlçesi ile Muş 
İli Varto ilçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakarımdan sözlü 
soru önergesi (6/683) 

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

424. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenlenen «Hz. Muhammedi anma gecesbnde yaptığı konuşma
ya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

425. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne kadar 
göreve atanan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/726) (1) 
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426. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yeniçeltek Kömür işletmesinde 
meydana gelen grizu patlamasından önce gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınma
dığına ve grizu patlamalarının önlenememesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/727) <1) 

427. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'ain, Yeniçeltek Linyit İşlet
mesi Yönetim Kurulunda madencilikle ilgisi olmayan kişilerin de görev yaptığı iddia
sına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/734) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

435. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 347 ve 368 sayılı kanun hük
münde kararnameler uyarınca kamu iktisadî teşebbüslerine atanan genel müdürlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/744) (1) 

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

437. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Sürt İli Eruh İlçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayımtepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

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

439. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 
1990 - 1991 sezonu kömür ihtiyacma ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) (1) 
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440. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt - Sımak ve Mardin - Silopi 
kömür ocaklarında 1990 yılında gerçekleştirilen üretime ve yapılan tahsislere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (1) 

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

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

443. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ım, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/794) (1) 

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

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

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

447. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Sivas İli Yıldızeli İlçesi Da-
vutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/703) 

448. — Kars Milletvekili MaJhmut Almak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1) 

449. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bazı kişi ve kuruluşların Fede
ral Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapmak üzere uydu kanalı kiraladıkları 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/761) (1) 

450. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakütesi 
koridorlarında bir grup öğrencinin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) (1) 

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

452. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, günlük bir gazetenin 2.3.1990 tarihli 
nüshasında yer alan «Ankara'nın Göbeğinde Humeyni Lisesi» başlıklı habere ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (1) 
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453. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, TRT - INT 5 inci kanal yayın
larının yurt dışındaki vatandaşlarımızca izlenemediği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

454. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, üniversite öğrencileri arasında mey
dana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/796) (1) 

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

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

457. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dürsunbey İlçesi Alaçam 
Orman İşletaıesince açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/704) 

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

459. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, İstanbul Üniversitesinde öğrenci
lere saldırdıkları iddia edilen sivil kişiere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/799) (1) 

460. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Gebze Topçu Alayında görevli bir 
teğmenin, kendisinin ve ailesinin onayı alınmadan, Haydarpaşa Askerî Hastanesi 
Psikiyatri Kliniğine yatırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/800) (1) 

461. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Genel Kurul gündeminde bulu
nan sigaranın zararlarının önlenmesiyle ilgili kanun tekliflerinin Komisyona geri ve
rilmesinin nedenine ve yapılması düşünülen değişikliklere ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

462. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/802) (1) 

463. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, ülkemiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti arasında imzalanan Yatıranların Garantisi Anlaşmasına iliş'kin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

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

465. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesinde 5.3.1990 günü 
meydana gelen olaylarda polislerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen sivil kişilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) (1) 
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466. — İzmir Milletvekili1 Mehmet Turan Bayazıt'ın, 1984 yıllından bu yana hiz
mete giren barajlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/806) (1) 

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

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

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

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

471 ̂  —Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'r.un, Kastamonu İli İlgaz İl
çesi Saraycık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatan
daşlara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/731) 

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

473.: — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü orman köylerindeki köy 
kooperatiflerine yaptırılan hizmetlerin karşılıklarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

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

475, _ Bursa Milletvekili Fehmi Jşıklar'ın, Sosyalist Parti Van 11 Örgütünün 
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alınan yedi kişiye işkence 
yapıldığı'iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

1 
KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Üç Geçici Madde Eklenmesine 
Dair 277 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aynı Kanuna 'Bir Geçici Madde Ek

lenmesine Dair 323 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/136, 1/452) <$., Sayısı : 406) (Dağıtma tarihi : 
18.4.1990) 

2. — Esnaf ve Sanatkârlar ve. Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanununun Bir Maddesinin Değiştirimesine Dair Kanun Hülkmünde Kararname 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/134) (S, Sayı
sı : 407) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 
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. 3. — izmir Milletvekili Erdal inönü ve 41 Arkadaşının, 2919 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yasa önerisi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/245) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 15.2.1990) 

4. — 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/632) (S 
Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

5. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde ilave Edilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı : 366) 
(Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

6. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı vs Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/646) (S. Sayısı : '367) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1990) 

X 7. — Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mal
lar Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/529) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 5.3.1990) 

X 8. —6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/607) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.3.1990) 

9. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/627) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

10. — Cezaların infazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Türk Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/677) (S. Sayısı : 384) 
(Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

X 11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 13.3.1990) 

X 12. —Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmanın 
zm Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağbk ve Sosyal 
işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/583) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 

X 13. —Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Ka
tılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma ta
rihi : 133.1990) 

14. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 390) 
(Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 
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15. — 3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, Bolu 
Milletvekili Nevzat Durukan ve 4 Arkadaşının 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri, içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/424, 2/149) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

X 16. — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/489) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1990) 

I?., — Ceza ve Tevkif evleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/678) (S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi: 19,3.1990) 

18. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanu
nunun İl/k Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi ve içişleri Komisyonu Ra
poru (2/205) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

19. — Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

X 20. — İzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 Arkadaşının, 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/308) 
(S. Sayısı : 400) (Dağıtma tarihi : 29.3.1990) 

21. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/242)-(S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.J 990) 

'* 22.: — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) 
(S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

23. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile içel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nuıı, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakalhoğlu'nun, Tüm Ceza Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komis-
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yonu Raporu (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı : 
399) (Dağıtma tarihi : 4.4.1990) 

24. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/203) 
(S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 5.4.1990) 

25. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı: 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

26. —Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararları
nın ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427) 
(S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

27. —Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

28. —İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve Tü
tün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Zararlarının 
önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıf-
zıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa Önerisi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286 ve 286*ya 1 inci Ek) (Dağıtma) 
tarihleri : 28.11. 1989; 18.4.1990) 

29. — Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/676) (S. Sayısı: 408) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

30. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve 'Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

X 31. — Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair 
Sözleşme ile Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı 
Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 410) 
(Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

32. — (26) tlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ile Balıkesir Milletvekili 
Necat Tunçsiper'in Balıkesir tünde Gömeç Adı ile Bir Üçe Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/550, 2/157) (S. Sa
yısı : 275 ve 275'e 1 inoi Ek) (Dağıtma tarihleri : 17.10.1989; 20,4.1990) 
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33. — 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna îki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17.1.1990 Tarihli ve 3599 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmeik Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/672, 3/1114) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 1.5.1990) 

34. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve içişleri komisyonları 
raporları {1/649) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 2.5.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir,: 

(110 unca Birleşim) 


