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2. — 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 (6/6S) 202 

3. — 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) 202 

4. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır işletmeleri Ge
nel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/108) 202 

5. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor sahalarında meycjana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranişları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 202:203 
(6/202) 

6. — istanbul 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) 203 

7. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 203 

8. — 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) 203 

9. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebele
rine 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) 203 

10. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbank'ta "Turgut özal" 
markalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/127) 203 

11. — izmir 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) 204 

12. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma 
tesislerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/250) . 2 0 4 

13. — 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) 204:205 
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14. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum tüne bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/258) 

15. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'Un, hayalî ihracatla ilgili ola
rak mahkemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması 
devam eden dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 205 

16. — Samsun Milletvekil irfan 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) 205 

17. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, fındık ürünü taban fi
yatına ve fındık, üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in cevabı (6/166) 205:206 

18. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ÇAY-KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/167) 206 

19. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka ilçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 206 

20. — Erzurum Milletvekili, tsmail Köse'nin, Ispir-Kundura, Tortum-Şayak, 
Dumlu-Yapağı Tiftik, Pasinler-Tütün ve Ihca-Süt fabrikalarının son durumları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 207 

21. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli tlinde yapımları de
vam eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatların ne za
man tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/174) 207 

22. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 207 

23. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/177) 2 0 7 

24. — 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 sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeci
ler'in cevabı (6/181) 207:208 

25. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük-Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 208 

26. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in Karabük-Yenice karayolu ya
pım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 209 
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27. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Alttner'in, Karabük tlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 209 

28. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek va
tandaşlara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp ya
pılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 209 

29. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, zeytinyağı taban fiyatının ne za
man açıklanacağına ve kestane ürününe taban fiyat verilmesi için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 209 

30. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) 209 

31. — 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) 209 

32. — tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, "Tarsus'un, şimdilik il ya
pılmasının düşünülmediğine" dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 209:210 

33. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli tli Gebze İlçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 2 1° 

34. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze tlçesi adliye binasının 
ve bu ilçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/200) 2 1 0 

35. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze-Çayırova'da kurulu Çağ
daş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in cevabı (6/201) 210:212 

36. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapı
lıp yapılmayacağına ve pancar üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödene
ceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 212 

37. — 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) 212 

38. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara tli Şereflikoçhisar İl
çesine bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapıla
caklarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) 212 

39. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığınan peşmerge- -
lerden birkısmının Gebze-Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edi
leceği iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 212 

40. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) 212:213 
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41. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'Un, İsparta tli Yalvaç ilçesine 
bağlı Yarıkkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 213 

42. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'Un, Gülbirlik'çe 1988 yılında 
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/210) 213 

43. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta tli Senirkent İlçe
sine ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkiledi
ği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/211) 213 

44. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şar
kikaraağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve köylerde gölet yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 213 

45. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen 
kerevit balıklarında görülen hastalığın giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığı
na ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 213 

46. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/214) 214 

47. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin 
ve Diyarbakır illerinde köy korucuları tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) 214 

48. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayırı Köyü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) 214 

49. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklı
ğı Fonundan konut yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/223) 214 

50. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 214 

51.— Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) 214:215 

52. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir ga
zetenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 215 
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53. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak 
ilan edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin 
inşasının durdurulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 215 

54. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın Gö-
cek'teki yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/332) 215 

55. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli Ulüdere İlçesi 
Kayadibi Köyü Evil Mezrasındaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından 
yıkıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu ikâmete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) 215 

56. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri tli Yüksekova tlçesi Esendere Bucağından sının geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334) 215 

57. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli Uludere tlçesi 
Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin tçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) 215 

58. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli Yüksekova tl
çesi Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun 
sürüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe tes
lim edildiği iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 215 

59. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta tli Yalvaç İlçesin
de yapılmakta olan Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239) 215:216 

60. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli tündeki belediyelere 
1988 yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/337) 216 

61. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli İli Honaz ilçesine bağlı 
köylerdeki vatandaşların sınırlandırıldığı ve fişlendiği iddiasına ilişkin tçişleri 
Bakanından sözlüsoru önergesi (6/341) 216 

62. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı ille
rin yakacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (d/254) 216 

63. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve 
bir şirket tarafından istanbul özel tdare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği 
iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 216 

64. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine 
verdiği demece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 216 

65. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) 216:217 
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66. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon 
liranın üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip 
ödenmediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 217 

67. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan 
Termik Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imalatının ne zaman gerçekleş
tirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/269) 217 

68. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, fasulye ürünü
ne taban fiyat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 217 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun televizyon yayın
larını izleyemeyen Kahramanmaraş tline bağlı ilçe ve köylere Kahramanmaraş'
ta Sümerbank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/274) 217 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanma
raş tünde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 217:218 

71. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafın
dan tahrip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/277) 218 

72. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpaza-
rı Şubesince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 218 

73. — Samsun Milletvekili trfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî par
tilerin radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandı
rılmasına dair Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/279) 218 

74. — Hatay Milletvekili Ömer Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çu
kurova Elektrik A.Ş'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 218 

75. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara De
nizinde trol ve algarina ile balık avcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin tçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/280) 218 

76. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, gece bekçilerine de silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 218:219 

77. — tzmir Milletvekili Fuat Kılct'nın, ödemiş İlçesinin ne zaman il yapı
lacağına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) 219 

78. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Vali
liğinin kurulmasından sonra bölgede kaç kişinin korucu olarak görevlendirildi
ğine ve korucların karıştıkları adlî olaylara ilişkin tçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/352) 219 
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79. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AİDS'ti hastaların sayısına 
ve bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284) 219 

80. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu ilçesine bağlı Gül-
köy ve Kavak köylerine sağlık evi yaptırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/28S) 219 

81. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme su
yu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) 219 

82. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288) 219:220 

83. — Samsun Milletvekili Ati Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde şe
ker pancarı alımlarının hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulmaya
cağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) 220 

84. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde 
Devlet-millet yardımlaşmastyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun 
ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/293) 220 

85. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapı
mına ve E-S karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 220 

86. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi 
Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358) 220 

87. — Çorum Milletvekili Cemal Sahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı 
Nisan ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçlarının mikta
rına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 220 

88. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidi-
ni geciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 220:221 

89. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çaybo-
yu Mahallesinde inşa ettirilen konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediği
ne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 221 

90. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesin
deki Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve 
araç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/299) 221 

91. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Karakaya Barajı için ka
mulaştırılan arazilere ve kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/308) 221 
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92. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hak
kında ihbar ve şikâyette bulunulup bulunulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 221 

93. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Sam
sun İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/310) 221 

94. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teş
vik belgesi alanlara ve adı geçen Fondan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/370) 221:222 

95. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Mardin İli Midyat 
İlçesinde görevli bir komiser yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/371) 222 

96. — İsparta Milletvekili İbrahim GürdaFın, İsparta - Eğirdir İlçesi En
düstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne zaman yapılacağına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 222 

97. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın; heyelan bölgesi ilan edilen Ma
nisa İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların 
yeni yerleşim alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/312) 222 

98. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlk
öğretim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/313) 222 

99. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüp
lerinin maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/372) 222 

100. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Altınkaya Barajı sahasında 
kalan Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) 222:223 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 223 

1. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya yöresinde 5 000'e ya
kın küçük ve büyükbaş hayvanın kaybolduğu iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1459) 223:224 

2. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, çiftçilerden alınan sulama suyu 
ücretlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Cengiz 
Altınkaya'nın yazılı cevabı (7/1468) 224:225 
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3. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Balıkesir tli Burhaniye İlçe
sinde meydana gden orman yangınından zarar gören köylülerin sorunlanna ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı LutfuUah Kayalar'ın 
yazılı cevabı (7/1474) * 226:227 

4. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Bayan özal'ın özel terzisine askeri 
helikopter tahsis edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İs
mail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/1486) 227:228 

5. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Edirne tli Meriç, tpsala 
ve Uzunköprü ilçelerinde kuraklıktan zarar gören çiftliklerin gelir vergisi ve kredi 
borçlarının ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Kö
yişleri Bakanı Luftullah Kayalar'ın yazılı cevabı (7/1491) 229:231 

6. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Ülkemizdeki Amerikan işyer
lerinde alınan grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut'un yazılı cevabı (7/1496) 231:233 

7. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bir derginin yayın yönetmeni
nin siyasal düşüncelerinden dolayı tutuklandığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1498) 233:234 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut, Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın 12 

Eylül 1990 tarihli 6 ncı Birleşimde yaptığı, yurt dışında çalışan işçilerimizin sorunlarına ilişkin 
gündem dışı konuşmasına cevap verdi. 

Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, tarım ürünleri taban fiyatlarının yetersiz olduğuna 
ilişkin gündem dışı konuşmasına Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür, 

Tokat Milletvekili Kenan Süzer'in, petrol fiyatlarına yapılan zamlara ilişkin gündem dışı 
konuşmasına da Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler; 

Cevap verdiler. 
Kastamonu Milletvekili H. Sabri Keskin ve 3 arkadaşının, 13.10.1983 Tarihli ve 2918 Sayılı 

Karayolları Trafik Kanununun 42 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
nin (2/141) (S. Sayısı: 422), incelenmek üzere komisyona geri gönderilmesine ilişkin Başbakan
lık tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Başkanlıkça, söz konusu kanun teklifinin, İçtüzü
ğün 89 uncu maddesine göre, bir defaya mahsus olmak üzere, İçişleri Komisyonuna geri verildi
ği açıklandı. 

Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 27 arkadaşanın, çay ürünü ve üreticileriyle ilgili sorun
ları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergenin (10/80), yapılan öngörüşmeden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 

18 Eylül 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime saat 18.02'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E, Yıldırım Avcı 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Edirne Çanakkale 

ismail Üğdül Mümin Kahraman 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
14 . 9 . 1990 Cuma 

Tezkereler 
1. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar, Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy, Diyarbakır . 

Milletvekili Salih Sümer, Ankara Milletvekili Arif Sağ, Mardin Milletvekilleri Ahmet Türk, 
Adnan Ekmen, Adana Milletvekili Cüneyt Canver, İstanbul Milletvekilleri Abdullah Baştürk, 
Kenan Sönmez, İsmail Hakkı önal ve Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kal
dırılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1350) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.9.1990) 

2. — Haydar Yılmaz Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 
Tezkeresi (3/1351) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.9.1990) 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşlardan tş ve tşçi Bulma 
Kurumu Genel Müdürlüğünün 1989 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosunun Sunulduğuna İliş
kin Başbakanlık Tezkeresi (3/1352) (Kamu İktisadî Teşbbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 12.9.1990) 
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Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'tn, beslenme bozukluklarının önlenmesi için ne gi

bi tedbirler düşünüldüğüne ve hekimi bulunmayan sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/883) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.9.1990) 

2. — tzmir Milletvekili K. Kemal AnadoPun, izmir'in kurtuluş törenleri nedeniyle Ata
türk Anıtı'na çelenk koymak isteyen Türkiye Birleşik Komünist Partisi yöneticilerine izin ve
rilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/884) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 13.9.1990) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — tzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, İzmir tli Bayındır tlçesi Sartyurt Köyü çevre

sinde meydana gelen orman yangım nedeniyle bölgedeki köylülere Orman Genel Müdürlüğünce 
işçilik verilmediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1535) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.9.1990) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Menderes Deltasına ve bölgede uygulana
cak olan "Sulak alanların ve bataklıkların kurutulması projesi"ne ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/1536) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.9.1990) 

3. — tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, İstanbul Emniyet Müdürü ile ilgili iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1537) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.9.1990) 

4. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bir milletvekilinin Bornova - Atatürk Mahalle
sindeki konutunda kurulu olan çanak antenin mühürlenmesinin nedenine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1538) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.9.1990) 

Teklif 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Almak ve 5 Arkadaşının, 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim 

Kanunu ile 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
(2/393) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.9.1990) 

Tezkereler 
1. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar, Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy, Diyarbakır 

Milletvekili Salih Sümer, Mardin Milletvekilleri Ahmet Türk ve Adnan Ekmen ile İstanbul Mil
letvekilleri Kenan Sönmez, Abdullah Baştürk, İsmail Hakkı önal ve Mehmet Ali Eren'in Ya
sama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1354) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.9.1990) 

2. —-ı̂ ahsin Alpşar, Ramazan Ceviz, Remzi Küçükertan ve "Yaşar Ayaşlı Haklarındaki ölüm 
Cezalarırtın Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1355) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17.9.1990) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.9.1980 tarihinden bu yana fişlendiği iddia 

edilen vatandaşların sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1539) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 17.9.1990) 

2. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Sımak tli Uludere İlçesindeki yoksul va
tandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1540) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.9.1990) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Eruh İlçesine bağlı bazı köylerin boşaltıldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1541) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.9.1990) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sımak tli Cizre tlçesi Düzova Köyünden bir 
vatandaşın gözaltına alınma ve ölüm nedenine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/1542) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.9.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveklli Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Mustafa Sangül (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 

(tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. —Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, ABD ile imzalanan SEIA Antlaşmasının yürürlük süre
sinin uzatılmasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in cevabı 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Erol Ağagil, Amerika Birleşik Devletleri ile yapı
lan SElA Anlaşmasının birinci yılının dolduğu bugün, konunun aciliyetine binaen gündem 
dışı söz istemişlerdir; bu vesileyle, kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; sözlerime başlar
ken, Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşması (kısa adıyla SEtA) 1980 yılında imzalanmış, 1985 yılında bir 
ek mektup ile beş yıl uzatılmış ve bu beş yıllık süre 17 Aralık 1990 tarihinde bitecektir. Ancak, 
bu anlaşmanın bir maddesine göre, taraflardan biri, sürenin bitimine üç ay kala -en geç- karşı 
tarafla anlaşmayı yeniden gözden geçirmek, yeniden irdelemek ve bazı kısımlarını -gerekiyorsa-
değiştirmek için karşı tarafa ihbarda bulunmazsa, bu anlaşma otomatikman bir yıl uzamakta
dır. Bu tarih, son olarak -Türkiye Hükümetinin elinde- bugündür. Eğer bugün gece yarısına 
kadar, Türkiye, Amerika Birleşik Devletlerine SEtA Anlaşmasını uzatmadan evvel gelin tekrar 
görüşelim demezse, bu anlaşma, otomatikman bir yıl daha uzayacaktır. 

Halbuki, bundan evvel, birçok kereler, Genel Kurulda, gerek Sayın Genel Başkanım, ge
rek grup sözcülerimiz ve gerekse benim tarafımdan birçok kere ikaz edilen konulardan çok da
ha ağır koşullar -SEtA Anlaşmasıyla ilgili- önümüzde ve uluslararası ortam da bu müzakerele
ri yapmamıza çok müsaittir. 

Bakınız, bundan sekiz dokuz ay önce, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleriyle bir sa
vunma ve ekonomik işbirliği anlaşması imzaladı. Biz, bu anlaşmanın Yunanistan'a getirdikle
rini dahi mevcut anlaşmada alamamış durumdayız. Evvela, en azından, Amerika'nın Yunanis
tan'a verdiği ödünlere, anlaşmada getirdiği koşullara eşit bir koşul almak için bugün elimizde 
fırsat vardır. 
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Size, Yunanistan ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki SEİA anlaşmasının, bizde ol
mayan ve hatta bazıları bizim aleyhimize olan anlaşma maddelerinden birkaç tanesini açıkla
mak istiyorum. 

Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleriyle imzaladığı anlaşmanın önsüzünde, evvela, 
Birleşmiş Milletler Yasasının 51 inci maddesinden bahsedilerek atıfta bulunuluyor. Bu madde, 
Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerden birisi tecavüze uğradığı takdirde, Birleşmiş Milletler Gü
venlik Konseyi karar alıncaya kadar, tecavüze uğrayan ülkeyi, diğer ülkelerin de gelip savun
ması mahiyetindedir. Bu, Birleşmiş Milletler yasasında var; ama, Amerika ile Yunanistan ara
sında imzalanan anlaşmada olduğu gibi, Amerika, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 
kararı dışında, Yunanistan'a bu konuda angaje olmuştur. Peki Yunanistan'ın ilan ettiği potan
siyel düşman kimdir?.. Her zaman, Türkiye'dir. "Bana tehdit Kuzey'den değil Doğu'dandır, 
Türkiye'dendir" deyip silahlı kuvvetlerini buna göre konuşlandıran Yunanistan, Amerika Bir
leşik Devletlerini, Türkiye ile Yunanistan arasında bir olay olursa, Yunanistan'ı Amerika'nın 
yanına çekecek hükmü anlaşmaya koydurmuştur. Bizde, bizim anlaşmamızda böyle bir şey yok 
ve bu, tabiî, Türkiye'ye karşı konmuş bir maddedir. 

Bir diğer madde de, uluslararası anlaşmazlıkların Yunanistan'ın taraf olduğu konularda, 
müşterek çözümde, müşterek karar alma ilkesidir... Bu, açıkça olmasa bile, zımmen, örtülü 
olarak, Yunanistan'la Türkiye arasındaki meselelerden Kıbrıs ve kıta sahanlığı konusunu gün
deme getirmektedir. Yunanistan'la Amerika arasındaki anlaşmanın bu maddesi de, bu konu
daki Türk dış politikasına tamamen ters bir maddedir. 

Türkiye ile Yunanistan arasında, Amerika'nın yaptığı yardımdaki 7/10 oranından açıkça 
bahsedilmiyor; ama, deniyor ki, Amerika Birleşik Devletlerinin yasalarında mevcut konularla 
bu belirlenir, mevcut yasada 7/10 deniyor; ama, Türkiye politikası olarak tamamen buna kar
şıdır. Yarın, bir gün bunun değişmesini istediğiniz zaman, bugüne kadar öne sürdüğü birtakım 
sebeplerden gayri, benim uluslararası taahhüdüm var, bunu yerine getiremem diyebilecektir. 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki, (çağrı yapmadığımız takdirde bu gece 
otomatikman uzatılacak) olan imzalamış olduğumuz anlaşmada, olmayan başka olaylar var; 
sayısal olarak, nitelik olarak, cins olarak olaylar var. F-4 uçaklarından çeşitli savaş gemilerine 
kadar, cins cins saymış; hangi tarihte ne yardım yapılacak... Türkiye'nin Amerika Birleşik Dev
letleriyle imzaladığı anlaşmada hiç böyle bir şey yok. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasındaki SEtA'da bir madde var; bu çağrı şu şekilde: tki tarafın birbirinin kesinlikle içişleri
ne müdahale etmeyeceği ve ettiği takdirde karşı tarafın bunu müzakere için çağıracağı. Ama, 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush'un, 1915 ilâ 1923 tarihleri arasını Ermeni soykırımı
nın yapıldığını tarih olarak resmen kabul ettiği beyanı var. Bu beyan halen duruyor, kalkmadı, 
geri alınmadı. Bizim bu maddeyi, bu laf için dahi işletmemiz mümkündü; ama her nedense, 
Türkiye, Amerika Amerika Birleşik Devletleriyle SEİA Anlaşmasını uzatacak görünüyor. Hiç
bir girişim, hiçbir gelişim ve hiçbir haber yok. Ummak isterim ki, Hükümet burada, biz bunu 
hazırladık, gönderdik veya gönderiyoruz diyecektir; çünkü, bu iyi bir fırsattır. Tabiî, Türk dış 
politikası Hükümet tarafından izleniyor ve karar veriliyorsa... 

Şimdi, bunun ne olduğunu ne demek olduğunu biliyorsunz. Bizim, bu anlaşmaları, Ame
rika Birleşik Devletlerini çağırıp tekrar görüşelim dememizi gerektirecek, Yunanistan'ın dışın
da, birtakım şikâyetlerimiz var, bu şikâyetler de aynen duruyor, hatta artarak duruyor. Bakı
nız, demin de söyledim, Bush'un, "1923 tarihine kadar Ermeni soykırımı..." demesinin 
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altındaki mana şudur: 1921 yılında ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çizilen Türki
ye - Sovyetler Birliği arasındaki bugünkü doğu sınırı reddediliyor demektir ve bağımsızlığını 
ilan etme hazırlıkları içerisinde olan Ermenistan'ın, kendi haritasında mevcut, Türkiye'den de 
birtakım toprak taleplerini uluslararası hukuk alanına getirecek bir beyanat olarak kullanabi
lir bu laf. Nedir Hükümetin çekindiği ki, "Gelin Amerikalılar, tekrar, bu SEtA Anlaşmasını, 
günün değişen koşullarına göre görüşelim, birtakım yeni isteklerimiz, önerilerimiz var" demi
yor? Yoksa, Hükümetin, bu söylediklerime katkısı veya katılması mı yok? Bu söylediklerim 
yanlış mı? Eğer öyleyse, bunu da burada yetkililerden öğrenmek istiyorum. 

Ermeni tasarısı Amerika Kongresinden geçmedi... Geçmedi, ama halen gündemde. Kör
fez krizi dolayısıyla Türkiye'ye biçilen bekçilik görevi gündem de olduğu için, bu tasarı buzdo
labına kondu; ama, duruyor. Yaşlı bir Ermeni senatörün kişisel gayretleriyle, sadece durdurul
du; ortadan kalkmadı. Nedir bunun karşılığında bunlardan beklenen taviz? Türk Hükümeti 
SEtA Anlaşmasını oturup bunlarla konuşurken, bu rahatsızlıklarını dile getirmek için elimde 
bu fırsat varken, bugün bunu niçin yerine getirmiyor? Bunu anlamakta cidden sıkıntı çekiyo
rum ve açıklanmasını gerçekten bekliyorum. 

244 sayılı, Uluslararası Anlaşmaların Uygulanmasıyla ilgili Yasa hakkında, bundan onbir 
ay önce bir kanun teklifi vermiştim; uzun süre bekletildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonunda, Anavatan Partili üye arkadaşlarımızın oylarıyla reddedildi; ama hâ
lâ, Genel Kurul gündemine getirilip görüşülmedi. 

Eğer o teklif kabul edilseydi, 1990 yılı 17 Aralığında, otomatikman, Türkiye ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasındaki SEtA Anlaşması sona erecek ve konu Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde görüşülüp, yeni bir anlaşma öyle yapılacaktı. Ben, neden bu şansın kaçırıldığını da an
lamış değilim. Her halde bunu Genel Kurula açıklamak, Hükümetin, bu konuyla ilgili yetkili
lerinin ve bakanlarının görevi olması gerek. 

BAŞKAN — Sayın Ağagil, toparlayınız efendim. 
EROL AGAGÎL (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Irak - Kuveyt krizinde Amerika Birleşik Devletlerinin politikasına esir olarak; Ermeni ta

sarısının bugün hâlâ buzdolabında olduğunu düşünerek tutarlı ve aktif bir politika propagan
dasının, kesinlikle gerçekler dışı olduğunu düşünüyorum. 

Sayın milletvekilleri, tutarlı, kararlı, cesur, ülke yararına, uzun vadeli ve dengeli Türk dış 
politikası böyle olmaz. Bugün son gündür, thbar yapılmalı ve SEtA Anlaşmasının yeniden gö
rüşülmesi istenmelidir. Bir süredir reklamı yapılan aktif dış politika, geleneksel Türk kahra
manlığını ortaya atıp, macera arayarak, uzun yıllar acısını çekebileceğimiz politika demek ol
mamalıdır. Aktif dış politika, kraldan çok kralcı olmak demek değildir; Türk Milletinin, kanı
nı, canını bir hiç uğruna uluslararası pazarlık konusu yapmak ise hiç değildir. 

Güney Kıbrıs yönetiminin Avrupa Topluluğu başvurusunu işleme koyup Türkiye'yi hiçe 
sayanların petrol çıkarları için ülkeyi tehlikeye atmak mıdır aktif dış politika? Ülkemizin, hal
kımızın uzun vadeli çıkarlarını koruyan, komşularımızın iç işlerine karışmayan, hiçbir devletin 
bir karış toprağında gözü olmayan, barışçı insancıl ve egemen bir devlet olarak yaşamanın ge
reklerini yerine getirmektir dengeli ve sağlıklı bir dış politika. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Hükümeti, bu geceyarısı sona erecek olan SEtA Anlaşmasının 
otomatik uzamasına göz yummayıp, Amerika Birleşik Devletleri yönetimine, gerekli düzelt
meleri yapmak üzere, derhal, bugün çağrı yapması için gerektiği şekliyle uyarıyor ve Yüce Ku
rula saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dışişleri Bakanı. 
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DIŞİŞLERİ BAKANI ALİ BOZER (İçel) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anka
ra Milletvekili Sayın Erol Ağagil tarafından SEİA Anlaşmasının (Amerika Birleşik Devletle
riyle yapılan anlaşmanın) birinci yılını doldurması nedeniyle ileri sürülen mülahazalara cevap 
vermez üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Bir hususu belirtmek istiyorum : Hükümetimiz, SEtA Anlaşmasının son bulması nede
niyle, ilgili bütün kuruluşlarla gerekli temasları yapmış ve bunun sonucunda SEtA Anlaşması
nı değerlendirmiş; bu anlaşmanın feshedilmesi mi gerekir, yoksa feshiihbarda bulunmamak 
suretiyle bir yıl daha uzatılması mı gerekir, yoksa üçüncü bir şart, alternatif olan müzakere 
ortamının açılması yoluna gidilmesi mi gerekir şeklindeki ihtimalleri titizlikle değerlendirmiştir. 

Bu değelendirme sonucunda varılan husus şudur : Hükümetimiz, SEtA Anlaşmasının, 
feshiihbarda bulunulması suretiyle bir yıl daha uzatılması yolunu tercih etmiştir. 

Acaba Hükümetimiz bu yolu niçin tercih etmiştir? Bu tercihimize sebep olan hususlardan 
bir tanesi, Sayın Ağagil'in de dile getirmiş olduğu gibi, Yunan SEtA Anlaşması olabilir. Başka 
bir deyimle, Yunan SEtA Anlaşması muvacehesinde bu yola gidilmemesi düşünülebilir. 

İkincisi, SEtA Anlaşmasının hükümleri, bugünkü şartlar muvacehesinde ülkenin ihtiyaç
larına ve çıkarlarına uygun bir düzeyde değildir; bu sebeple bu anlaşmanın ya müzakereye açıl
ması veya feshedilmesi yoluna gidilmelidir... Demek ki, alternatiflerden birini kullanırken üze
rinde özellikle durduğumuz konu, bu anlaşmanın ülkemiz çıkarlarına olup olmadığı; ikincisi, 
Yunan SEtA Anlaşması muvacehesinde ülkemiz açısından taşıdığı değerdir. 

Müsaade ederseniz, evvela, ülkemiz çıkarlarına olup olmadığı hususunda kısa bir bilgi 
arz etmek istiyorum. 

SEtA Anlaşması, bildiğiniz gibi, 1980 yılında, beş yıl için imzalanmıştır. Bundan önce 
mevcut anlaşmanın ismi StA Anlaşmasıdır. Ondan sonra 1985 yılında başlayan müzakereler 
bir yıl altı ay kadar devam etmiş ve sonunda bu anlaşma 1985'ten geçerli olmak üzere, beş 
yıl için imzalanmıştır. Başka bir deyimle, bu sene sonunda, yani Aralık 1990'da anlaşmanın 
nihayete erdiği anlaşılıyor. 

Evvela, bu anlaşmada ki şu hususu belirtmekte fayda var : Bu anlaşma, Türkiye'nin Ku
zey Atlantik Antlaşmasının hayatiyete kavuşturulmasını temin eden bir nitelik taşımaktadır. 
Başka bir deyimle, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomik, ticarî ve aske
rî ilişkilerin temeli bu anlaşmada yatmaktadır. Öyleyse, bu çerçevede bu anlaşmayı ele aldığı
mız zaman şu hususlar karşımıza çıkıyor : Evvela, savunma işbirliği bu anlaşmayla öngörül
müştür. Ondan sonra, bu anlaşmanın ekonomik ve ticarî boyutu vardır. Demek ki, bu anlaş
ma iki boyutludur. Buna, isterseniz bir üçüncü boyutu da -özellikle zikretmek istediğim için-
ilave etmek istiyorum; o da, savunma alanında, savunma sanayii alanında işbirliği yapılması
dır. Bu anlaşmadan doğan mükellefiyetlerin kullanımında, karşılıklılık esası caridir. Bu anlaş
ma, NATO Antlaşması (Kuzey Atlantik Antlaşması) hedeflerine uygun bir şekilde kullanılmalıdır. 

Bu şartlar içinde Amerika Birleşik Devletlerinin mükellefiyetlerini sıralamak gerekirse : 
Birincisi, Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerini modernize etmek suretiyle onu savunmada daha 
güçlü ve efektif bir hale getirmektir. 

ikincisi, FMS borçlarından ileri gelenlerin geri ödemelerinde Türkiye'nin borç yükünü ha
fifletmektir. 

Üçüncüsü, Türkiye'nin ekonomik ve ticarî yönden arzulanan düzeye ulaşmasını sağlamak 
maksadıyla Türkiye'de gerekli ekonomik ve ticarî yardımları yapmaktır. 
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Nihayet, bir sonuncusu da, özellikle güvenlik alanında söz konusu olan yardımdaki hibe
nin miktarını artırmaktır. 

Amerika Birleşik Devletlerine düşen mükellefiyetleri esas itibariyle bu çerçevede toplaya
biliriz. Buna mukabil, Türkiye'ye düşen mükellefiyetin temelinde de, Türkiye'deki, Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin tasarrufu altında bulunan tesislerin, Türk tesislerinin, savunma tedbiri mak
sadıyla ortaklaşa kullanılmasını sağlamaktır. Binaenaleyh, SEİA Anlaşmasının çerçevesi, özet 
olarak bu esaslarla toplanabilir. 

Şimdi, SEtA Anlaşmasına baktığımız zaman, esas itibariyle, 1980'den beri devam eden 
bu anlaşmanın, Türkiye'nin Ekonomik, ticarî ve savunma çıkarlarına uygun bir biçimde dü
zenlenmiş ve imzalanmış olduğu görülür. 

Bundan sonra, biliyorsunuz, hepiniz çok iyi hatırlıyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri, 
Yunanistan'la SEtA Anlaşmasını imzalamıştır. Bu anlaşma dolayısıyla, hem Bakanlığımızdan 
hem de Türk kamuoyundan gerekli tepkiler gösterilmiştir. Bu gerekli tepkilerin gösterilmesi
nin temelinde yatan husus, anlaşmanın dibacesinde, yoruma müsait ve günün birinde Türkiye 
aleyhinde kullanılması ihtimal dahilinde olan hükümlerin yer almış olmasıdır. Demek ki, di
bacede yer alan hükümleri, "kesenkes Türkiye aleyhinedir" şeklinde yorumlamıyoruz; fakat, 
bunların, günün birinde başka bir yoruma tabi tutulmak suretiyle Türkiye aleyhine kullanıla
bilecek hükümler mahiyetinde olduğunu görüyoruz. 

Bu konuda gerekli güvenceyi almak için çeşitli teşebbüslerde bulunulmuş ve Cumhurbaş
kanı Sayın özal, bizzat Bush'Ia vaki temasında, gerekli güvencenin sağlanması ihtiyacı husu
sunda ısrarla durmuştur. Kamuoyunun da çok iyi bildiği veçhile, yazılı bir belgeyle, mektupla, 
keyfiyet, Bakanlığımıza ve Sayın Cumhurbaşkanına bildirilmiş ve "bu anlaşmada tereddüdü 
mucip olan, Türkiye aleyhine kullanılması ihtimal dahilinde bulunan yahut böyle yorumlana
bilecek olan hükümlerin asla böyle bir mana ve mahiyet taşımadığı, bundan dolayı güven için
de olmamız gerektiği" vurgulanmıştır. Bu suretle, SEİA Anlaşmasından sonra ortaya çıkan 
ters bir yorum sonucunda, Türkiye aleyhine bu hükümlerin işletilmesi endişesi büyük ölçüde 
zail olmuştur. 

Bu durumda, bu anlaşmanın, bir yandan Türkiye'nin çıkarlarına uygun bir mahiyet taşı
ması, öbür yandan, Yunan SEtA'sının -özellikle dibancesinde- Türkiye aleyhine yorumlanma
sı ihtimali bulunan hükümlerinin bu anlamı taşımayacağının Amerika Cumhurbaşkanı tara
fından iletilmiş olması muvacehesinde, biz meseleyi fesih yoluna götürmedik, müzakere açma 
yoluna götürmedik ve feshiihbar süresini kullanmamak suretiyle, bir yıl daha uzaması yolunu 
tercih ettik. Buna bir hususu daha ilave etmemiz gerekir : 

özellikle Avrupa büyük bir oluşum içindedir; henüz bu oluşum berraklaşmış değildir. Bu 
itibarla, bugün, bu anlaşmanın, müzakereye açılması sonucunda, henüz berraklık kazanma
mış Avrupa'nın durumu, bize, istediğimiz veya ilerideki durumu yakınen teşhis etmek güçlüğü 
karşısında, bütün ihtiyaçlara cevap verebilecek bir anlaşma imzalamak imkânına sahip olma
dığımız için, fesih ve müzakere yoluna gidilmemiş, bir sene daha beklenmesi ve Avrupa'daki 
durumun berraklaşması sonucunda, gerektiğinde yeni bir SEtA anlaşması yapılması yolu ter
cih edilmiştir. 

özetlemek gerekirse : 
1. Yunan SEtA Anlaşması ile ortaya çıkan tereddüt, Amerika Cumhurbaşkanı'nın ver

miş olduğu teminatla izale edilmiştir. 
2. Bu anlaşmanın hükümleri, esas itibariyle, Türkiye'nin aleyhine bir mahiyette değildir. 
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3. Uluslararası ortam, özellikle Avrupa'da cereyan eden olaylar henüz berraklaşmamış 
olduğu cihetle, yeni bir anlaşma yapmak, ilerideki muhtemel gelişmelerin şartlarını şimdiden 
tahmin etmek mümkün olmadığı için, fesih hakkı kullanılmamış ve-anlaşmanın bir yıl daha 
uzatılması yoluna gidilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — izmir Milletvekili Birgen Keleş'in, Kıbrıs konusundaki tezlerimiz ve Kıbrıs Rum Kesiminin 
Avrupa Topluluğuna tam üyelik başvurusuna ilişkin gündem dışı konuşması ve Dışişleri Bakanı Ali Bo-
zer'm cevabı 

BAŞKAN — tzmir Milletvekili Sayın Birgen Keleş, Kıbrıs konusundaki tezlerimizin savu
nulması ve bu konudaki örgütlenme hakkında gündem dışı söz istemişlerdir; kendilerine söz 
veriyorum. 

Buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

BİRGEN KELEŞ (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 17 Eylül 1990 tarihinde 
toplanan Avrupa Topluluğu Bakanlar Konseyinin 4 üncü malî protokole işlerlik kazandırılma
sını reddetmesini ve Kıbrıs Rum Kesiminin Avrupa Topluluğu tam üyeliği için yaptığı başvuru
yu, tartışmaya bile gerek görmeden komisyona havale etmesini üzüntü ile karşıladım; ama, 
şaşırmadım; çünkü, Türkiye'nin, Kıbrıs konusundaki tezlerini gerektiği gibi savunmadığı ka
nısını taşıyorum. 

7-8 Eylül tarihlerinde Malta tşçi Partisi Kadın Komisyonunun düzenlediği uluslararası bir 
toplantıya katıldım. Toplantının gündeminde, silahsızlanma, eşitlik, çevre, Filistin ve Kıbrıs 
konuları vardı. Toplantıya katılanlar, daha önce Yunanistan'da ve Güney Kıbrıs'ta benzer ko
nuları içeren toplantılara katılmış kişilerdi ve çoğu, Türkiye'nin Kıbrıs konusunda haksız ol
duğuna inanıyordu. Altı yedi yıl önce de Irak'ta benzer bir toplantıya katılmıştım; aradan ge
çen sürenin Türkiye aleyhine gelişmelere sahne olduğunu görmekten derin bir üzüntü duydum. 
Amacım, Kıbrıs Rum kesiminin tezlerini sekiz dokuz broşürle, üç dört kitapla anlattıklarını 
ve propoganda da ne kadar başarılı olduklarını sizlere aktarmak değildir; amacım, çok önemli 
gördüğüm bir konuda bir iki noktayı dikkatlerinize sunmaktır. 

önce şuna işaret etmek istiyorum : Bu tür toplantılarda tesadüfen katılmış bulunan in
sanların, büyük çaba göstererek, konuları Türkiye açısından anlatmaları ve raporlara Türkiye 
aleyhine sözler yazdırmamaları hiç önemli değildir; çünkü, tesadüfidir ve bilinçli bir politika 
sonucu değildir. 

Malta'da konuşmamı yaptıktan sonra, aldığım reaksiyonlardan, Türkiye aleyhine koşul
lanmış olan insanların çoğunun, Enosis'ten ve EOKA'dan bile haberdar olmadıklarını gördüm. 

Sayın milletvekilleri, 1974 Harekâtının nedenlerini ve Kıbrıs ile ilgili Türk tezini Enosis 
ve EOKA'dan bahsetmeden anlatmak mümkün olmadığına göre, Türkiye, Kıbrıs konusunda 
birkaç toplantıya katılmış kişilere bile bu konuları ve Kıbrıs sorununun 1974 yılında başlama
dığını anlatamamış durumdadır. Bu, Türkiye açısından büyük bir eksikliktir. Aslında, Türki
ye, uluslararası toplantılarda, genellikle -başkaları gündeme getirmediği takdirde- Kıbrıs ko
nusuna değinmemeyi yeğlemekte ve bu konuda aktif bir tutum almaktan kaçınmaktadır. 
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Nitekim, Cumhurbaşkanı da, yıllardır yaptığı çok sayıdaki gezilerin pek azında Kıbrıs ko
nusuna yer vermiştir. Türkiye'nin bu tutumu, Yunanlıların ve Kıbrıs Rum kesiminin aktif poli
tikasıyla birleşince, dünya kamuoyunun Türkiye aleyhine koşullanması kaçınılmazdı. Nitekim, 
bu gerçekleşmiştir ve Enosis ve EOKA'dan haberi bile olmayan insanlar, Türkiye'nin haksız 
olduğu konusunda birleşmişlerdir. 

Dikkatinize sunmak istediğim iki noktadan birisi şudur: Türkiye, resmî olmayan veya ya
rı resmî kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantılarda ya hiç veya gereği gibi temsil edilme
mektedir. Beş altı yıl arayla katıldığım iki toplantıda da bu durumu yakından görme olanağını 
buldum, Kaldı ki, Türkiye'nin temsil edilmesi söz konuşu olmasa bile, Kıbrıs ile ilgili her top
lantının Türk makamlarınca bilinmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi büyük önem taşımakta
dır; bu da yapılmamaktadır. 

tkinci nokta şudur : Türkiye'nin Kıbrıs politikasının oluşturulmasında birinci derecede 
rol oynayan teknik kadrolarda da bir süreklilik bulunmamaktadır. Dışişleri Bakanlığı mensup
ları, birikimleri ve nitelikleri çok uygun da olsa, konuyla, geçici bir süre için görevlendirilmek
tedirler. Yurt dışına atanmaları, konudan uzaklaşmalarına, bilgi ve birikimleri de beraberle
rinde götürmelerine neden olmaktadır. Çoğu kez bir daha aynı konuya dönmemektedirler. Ben, 
dikkatinize sunduğum her iki konunun da önemli olduğunu düşünüyorum ve Türkiye'nin bu 
konulardaki durumunu çok sakıncalı buluyorum. 

Türkiye, çeşitli ülkelerde, resmî olmayan veya yarı resmî kuruluşlar tarafından düzenlenen 
toplantıları izlemeli, bu toplantılarda temsil edilmek üzere çaba göstermeli ve bu toplantılara 
katılanları kendi görüşleri doğrultusunda bilgilendirmelidir. Yunanlılar, her türlü olanaktan 
yararlandıkları gibi, bu tür toplantılardan da yararlanmakta ve kendi tezlerini başarılı bir şe
kilde yaymaktadırlar. 

Uluslararası toplantılarda, başkaları gündeme getirmedikçe, Kıbrıs konusuna değinmemeyi, 
doğru bulmuyorum. Yunanlıların aktif politika izlemeleri sonucunda, Türkiye, en haklı oldu
ğu bu davada bile, haksız bir konuma düşmektedir. Diğer konularda olduğu gibi, Kıbrıs konu
sunda da, gelişmeleri izleyen, politika oluşturmaya yardımcı olan teknik kadrolarda süreklilik 
olmaması büyük bir eksikliktir. Bu durumu telafi etmek için, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, 
konuyu sürekli olarak, ekonomik, sosyal ve politik yönleriyle inceleyen, irdeleyen birimler oluş
turulmalıdır. Bakanlık dışında da, Kıbrıs konusunu çeşitli yönleriyle inceleyen, politika oluş
turmaya yardımcı veri ve belgeleri hazırlayan, yurt dışında düzenlenen uluslararası toplantıları 
izleyerek o toplantılara katılanlara, konuyu Türkiye açısından inceleyen, bilgi ve belgeleri gön
deren araştırma merkezleri veya enstitüler kurulmalıdır. 

Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tutumu, sadece Kıbrıs konusunu değil; fakat, Türkiye-
AET ilişkilerini de etkilemektedir; bu nedenle, daha da önem kazanmaktadır. Ben, Kıbrıs ko
nusunda Türkiye'nin izlediği pasif politikayı, Türkiye-AET ilişkilerinin darboğaza girmesinin 
bir nedeni olarak da görüyorum. 

Türkiye, Körfez konusunda olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletlerinin ve Avrupa Toplu
luğunun her dediğine evet demeye çalışarak, SEtA gibi anlaşmaları koşulsuz uzatarak ne Kör
fez konusunda ne de Kıbrıs, Ege ve Ermeni sorunlarında kendi çıkarlarını koruyabilir. 

AET Bakanlar Konseyinin 17 Eylül 1990 tarihinde almış olduğu karar, bence, bunun gü
zel bir kanıtıdır. 
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Türkiye, haklı olduğu davaların savunmasını, başkalarının Türkiye hakkındaki duygula
rına değil, kendisinin bilinçli ve aktif girişimlerine ve bilgili, üretken, sık sık değişmeyen teknik 
kadrolarına bağlamahdır. 

Ben, önemli gördüğüm bu konuları dikkatinize sunmak ve yetkililerden gereğini arz et
mek için söz aldım. 

Teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz efendim. 
Buyurun Sayın Dışişleri Bakanı. 

DIŞİŞLERİ BAKANI ALİ BOZER (tçel) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; evvela, 
Sayın Keleş arkadaşımın bu konuda göstermiş olduğu duyarlılığa içten teşekkür etmek suretiy
le sözlerime başlamak istiyorum. 

Hepimizin davası, ulusal davamız haline gelmiş olan dava, Kıbrıs davasıdır. Burada kim
senin şekki, (şüphesi) olmaması gerekir. Evvela bunu tescil etmek suretiyle sözlerime devam 
etmek istiyorum. 

Sayın Keleş, 4 üncü MaR Protokolün reddi keyfiyetini dile getirdi. 4 üncü Malî Protokol 
henüz reddedilmiş değildir; tersine, Avrupa Topluluğu Komisyonu, hazırlamış olduğu kapsamlı 
raporda, 4 üncü Malî Protokole de yer vermiştir. Bu kapsamlı ekonomik rapor, yıl sonundan 
önce Avrupa Topluluğu Bakanlar Konseyinde müzakereye açılacaktır. Binaenaleyh, henüz 4 
üncü Malî Porotokol reddedilmemişken, bunu reddedilmiş olarak telakki etmenin isabetli ol
madığı görüşünü ileri sürmek istiyorum. Ancak, meselenin kolay olmadığını da hepimiz bil
meliyiz. 4 üncü Malî Protokolün geçmesi konusunda zorluklar vardır. Bu zorlukları açmak 
için elimizden gelen gayreti sarf etmekteyiz. 

İkincisi, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili tezin uluslararası platformda layıkı veçhile 
anlatılamadığı, bu itibarla da, Rumların öteden beri sürdükmekte oldukları davaların yabancı 
ülkeler tarafından bilinmediğini ve bu sebeple de ulusal kamuoyunun Kıbrıs lehinde yahut Yu
nanistan lehinde yer aldığını" ifade buyurdular. Bu görüşe katamadığım için, beni mazur gö
receklerini ümit ederim. Çünkü, yalnız bizim Hükümetimiz zamanında değil, Kıbrıs davasının 
başından beri, bütün hükümetler bu davaya gereken hassasiyeti göstermişlerdir. Şundan emin 
olunuz ki, Hükümetimiz de, artan hassasiyetle bu davayı izlemektedir, örnekler vermek iste
rim. Evvela, Dışişleri Bakanlığımız ve bütün temsilciliklerimiz dışarıda bu davanın peşinde koş
maktadırlar. Bunun dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletlerde, Washing-
ton'da, Londra'da, Brüksel'de temsilcilikler açmak suretiyle, davayı kendisi savunmakta ve sür
dürmektedir. Bu vesileyle de hem Dışişleri Bakanlığımız hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri
yeti, Yunanlıların takip ettikleri tezin mahiyetinin ne olduğunu, bunun bir anlamda Kıbrıs'ı 
Yunanistan'a ilhak etme manasını, anlamını taşıdığını çok açık ve hatta belgelere dayanarak 
ifade etmişlerdir. Bunun dışında, tanıtma programları tesis ve organize edilmiştir. Bu tanıtma 
programlarında çeşitli ülkelerden bilim adamları, gazeteciler, siyaset adamları buraya davet edil
miş, kendilerine, bu konuda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kıbrıs Konusundaki tutumu 
hakkında açık bilgiler verilmiştir, yayınlar yapılmıştır. İkili görüşmelerde, mutlaka, Kıbrıs, il
gisine göre, gündeme getirilmiştir. Yani, hiçbir ikili temasımız, özellikle AET ile olan hiçbir 
ikili temasımız yoktur ki, Kıbrıs davası dile getirilmemiş olsun. Size çok açık olarak şu hususu 
ifade etmek istiyorum : "Kıbrıs'tan vaçgeçin, Kıbrıs'taki tezinizden vazgeçin sizi Avrupa Top
luluğuna üye yapalım" şeklindeki bir mütalaanın karşısındayız. Hiçbir zaman da, biz, AET'ye 
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girmemiz hususundaki teşebbüsü takip ederken, bunu, Kıbrıs davamızla bağlantılı görmedik. 
Bu itibarla, meseleyi, olduğu gibi teşhis etmekte sanıyorum fayda vardır. 

Evet, maalesef, Kıbrıs Rum kesiminin yapmış olduğu topluluğa müracaat, Konseyden ko
misyona geçmiştir. Sayın Birgen Keleş arkadaşım haklıdır. Bu konuda, acaba elimizi kolumu
zu bağladık ve olayların cereyanını mı seyrettik?.. Kesinlikle hayır. Evvela, Bakanlığımızda, 
uluslararası alanda tanınmış hukukçulara danışmak suretiyle, bu müracaatın neden Konsey
den komisyona geçemeyeceğini, müdellel raporlarla izaha çalıştık. Herkesle ikili temaslar yap
tık ve tezi savunmaya çalıştık. Bununla kalınmadı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de, kendi 
açısından uluslararası alanda nam yapmış kimselere rapor hazırlattı. Bu raporlar ilgili yerlere 
ulaştırıldı. Başka bir deyimle, meseleyi her düzeyde hem hukukî hem de siyasî mülahazalar 
açısından takip ettik. Bu takiplerin sonucunda bizi de tatmin etmeyen -bunu peşinen söyleye
yim; tatmin eder bir şerh gördüğümü kesinlikle mütalaa etmeyiniz- kısmen bizi tatmine matuf 
olduğu sanılan bir meşruhat konulmuştur. 

Bununla kalınmamıştır, Birleşmiş Milletlere gidilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekrete
rine, Güvenlik Konseyinin almış olduğu karar hatırlatılmış; Topluluğun tutumunun Güvenlik 
Konseyinin bu kararıyla mübayenet halinde olduğu, bu itibarla, Güvenlik Konseyinin konuya 
sahip çıkması gerektiği vurgulanmıştır. Bunun sonucunda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
beyanda bulunmuş ve bu husustaki müracaatımızı, bizi tatmin eder biçimde cevaplandırmıştır. 
Bu, basınımızda da yer almıştır, yabancı basında da yer almıştır. Birleşmiş Milletler Genel Sek
reterinin söylediği husus, bu davanın, Birleşmiş Milletlerde, Birleşmiş Milletler Genel Sekrete
rinin gözetimi altında çözüme kavuşturulmaktan başka yolu olmadığı şeklindedir. 

Maalesef, Avrupa Topluluğu bu konuda taraf olmuştur. Bu itibarla, yalnız hukukî ve si
yasî mülahazalarla meseleyi, davayı takip etmedik; yalnız AET nezdinde takip etmedik; aynı 
zamanda, Birleşmiş Milletler nezdinde de meseleyi yakınen takip ettik. Sanıyorum, bu konuda 
üzerimize düşen her şey yapılmıştır dersem mübalağa etmiş olmam. 

Dışişleri Bakanlığının devamlılık arz edip arz etmemesi meselesine gelince : Sayın Keleş 
arkadaşım çok iyi bilirler ki, Dışişleri Bakanlığı, kurulduğundan bu yana, aynı sistem içinde 
çalışmaktadır. Çeşitli hükümetler gelmiştir, çeşitli partilerin hükümetleri gelmiştir, hiçbirisi, 
nedense bu devamlılık sistemine gereken önemi vermemiştir. Aslında, şahsen, burada bir de
vamlılık kazanmanın gerektiği görüşüne katılıyorum; ancak, bu görüşün gerçekleşmesi bazı 
imkânlara bağlıdır. Dışişlerinin bugünkü kadrosuyla, ihtisaslaşmaya giden bir sistemi getir
mek mümkün değildir. Onun içindir ki, Dışişleri Bakanlığında, hakikaten, devamlılık konu
sunda arzu ettiğiniz şekilde bir sistem yoktur. Bu demek değildir ki, Dışişleri Bakanlığında 
tayinler yapılırken, alakası olmayan yerlere arkadaşlar verilmektedir... Hayır! Bir de sistem vardır 
arkadaşlarım. Dışişleri Bakanlığındaki bir dairenin arşivi vardır; bir arkadaş gittiği zaman orada 
daha evvel çalışmış arkadaşlar vardır. Mesela, bir daire başkanlığında daire başkanı gittiği za
man, Kıbrıs konusundaki bütün bilgi ve tecrübesini de beraber mi götürdü; onun altında çalı
şan arkadaşlar yok mu? Arşiv yok mu? Bu Kıbrıs davasında arşivlere müracaat etmek suretiy
le, mevcut kadroyu çalıştırmak suretiyle takip etme imkânı bulunamaz mı? Binaenaleyh, bu 
meseleyi de böyle salt bir biçimde "Dışişleri Bakanlığında devamlılık yoktur, gidince herşey 
unutuluyor, eski tecrübe ve bilgilere sahip kimse kalmıyor" şeklindeki değerlendirmelerin isa
betli olduğu görüşünde değilim. 

Saygılarımla arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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3. — Samsun Milletvekili Ali Eser'm, İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kışla binastnm İstan
bul Menkul Kıymetler Borsasma kiralanmasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Adnan Kahveci'nin cevabı 

BAŞKAN — Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser, istanbul Teknik Üniversitesi Maçka te-
sesleriyle ilgili görüşlerini arz etmek üzere, gündem dışı söz istemişlerdir; kendilerine söz veri
yorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

ALt ESER (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gündem dışı konuşmama 
başlamadan önce, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Konuşmamın konusu, Sayın Başkanın özetlediği gibi, 14 Eylül 1990 günü İstanbul Teknik 
Üniversitesi Maçka Kampusüne dahil olan tarihî Maçka Kışla binasına İstanbul Menkul Kıy
metler Borsası Başkanı, yetkilileri ve yanlarında üç minibüs dolusu elemanın yaptıkları saldı
rıyla ilgilidir. 

Her şeyden önce şunu bilmenizi istiyorum ki, bu güzide ilim yuvasından yetişmiş, orada 
eğitimini görmüş bir fert olarak değil, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi olarak, yapı
lan bu kanunsuzluğu, zorbalığı ve bilhassa bir hukuk devletinde böyle bir hadisenin vuku bul
masından dolayı utandığım için konuşmak mecburiyetinde kaldığımı belirtmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu müessesemiz 217 yıllık bir geçmişe sahiptir ve bu haliyle, Türki
ye'nin ve hatta dünyanın en eski teknik öğretim görevi yapan yüksek bir okuludur. Bu okulun 
muhtelif binalara, muhtelif kampuslara ihtiyacı tartışmasızdır. Bizim üzerinde durduğumuz, 
bu saldırının, her türlü hukuk kurallarının, icrayı durdurma hakkında alınmış olan mahkeme 
kararlarının hiçe sayılarak yapılmış olmasıdır. Ayrıca, çaresiz kalmış yükseköğretim görevlile
rimizin, muhterem hocalarımızın, rektör vekillerimizin, İstanbul Valisini altı saat bulamama
larının burada dile, getirilmesini ve bu kanunsuzluğun, son aylarda, Türkiye'nin bir vitrini olarak 
gördüğümüz İstanbul'da bu şekilde gelişmesinin bizleri çok derin bir üzüntüye sürüklediğim 
ifade etmek isterim. 

Değerli milletvekilleri ben, elimde bulunan belgelere nispetle, meselenin hukukî haksızlı
ğım, bir hukuk uzmanı şeklinde anlatmak istemiyorum. Çok açık bir şekilde görülüyor ki, 
bu konu, yine bu idarenin, köşe dönmecilik, kolay para kazanmacılık; parayı her şeyin üstün
de tutan, ilmin, irfanın üstünde de tutan zihniyetinin yol göstericiliğinde vuku bulmuştur; bir 
emrivaki haline sokmak istenmiştir. 22 Ağustos günü basında gazetelerde bahsedilen şekliyle, 
Maliye Hazinesi, bu binanın 49 yıllık bir süre ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kira
landığını ve irtifak hakkının verildiğini bildiriyor ve hemen akabinde, 23 Ağustos günü rektör
lüğe bu konuda bir tebligat geliyor. Rektörlük hiçbir şeyden habersiz, şaşkınlık içerisinde, der
hal meselenin idarî ve hukukî yönüne yöneliyor. Bir hafta sonra 31 Ağustos günü mahkemeye 
müracaat ediliyor. Mahkemeden de, 3 Eylül itibariyle, 1990/441 esas sayısı ile, bu teşebbüsün 
durdurulmasına dair Teknik Üniversite Rektörlüğünün talebinin kabulü" kararı çıkıyor. 

Aynı gün yine borsanın başkanı ve yanında dört silahlı elemanıyla üniversiteye geliniyor. 
Bu mahkeme kararının kapıda asılı durmasına rağmen, mahkeme kararı yırtılıyor, kapının ki
lidi kırılıyor ve içeriye fiilî müdahalede bulunulmak isteniyor. Bunlar da yine adlî mercilere, 
savcılıklara şikâyet ediliyor; ancak, en son konuşmamızın mevzuu olan ve hepimizi gerçekten 
büyük endişelere sevk eden 14 Eylül'de kapılar, pencereler kırılmak suretiyle ve oradaki üni
versite elemanlarının her türlü müdahalesine rağmen ve polislerin de, yanlış bilgilendirme ve 
izahını bizim kendi kendimize yapamayacağımız bir duraksaması neticesi, altı saat süreyle, üni
versite mensubu hocalarımız bu zorbalarla baş başa kalıyorlar. 
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Biz şuna sonuna kadar inanıyoruz ve iddia ediyoruz : Bir hukuk devletinde hukukun üs
tünlüğüne ters düşen her türlü zorbalığa karşı savaşmayı, dün olduğu gibi, bugün de, yarın 
da Doğru Yol Partisinin en önde gelen görevlerinden biri sayıyoruz ve bu görevimizle sonsuz 
derecede övünüyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir tavsiye mahiyetinde, başka bir bina aranıyorsa, 
hazır, istanbul Belediyesinin muhtelif alternatifleri kendilerine önerilmiştir... Bunlar, bir ilim 
irfan yuvasından çok daha müsait konumdadır; hem çevresiyle, hem fizikî durumuyla. An
cak, halen tamiri yapılmakta olan ve üç yıldır da devlet bütçesinden bütçe kanunuyla tahsisatı 
ayrılan bu üniversite binasının, bir oldu bittiye getirilerek zorbalıkla işgal edilmesi yönündeki 
davranışı tekrar kınıyor, bu vesileyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (istanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; Sayın Ali Eser, arzu ederdim ki, bu gündem dışı konuşmayı yapmadan önce be
nimle veyahut da Bakanlığımdaki hukukçularla ve yetkililerle bu konuyu görüşmüş olsun. Çün
kü, gerçekten, konu, eğer kendisinin burada ifade etmek istediği gibi olsaydı, buna başta ben 
olmak üzere, kesinlikle kimse müsaade etmezdi. 

Eğer, Türkiye gerçekten bir hukuk devleti ise, Türkiye'de hukuksuz hiçbir uygulamaya, 
Maliye Bakanlığının hiçbir elemanının müsaade edeceğine kesinlikle inanmıyorum ve bu vesi
leyle de, Sayın Eser bu konuyu burada gündeme getirdiği için -biraz fazla detaya kaçacak, ama 
biraz teknik bir açıklama yapmak ihtiyacını hissediyorum. 

öncelikle, şu meseleyi hukukî olarak, hukukçularımızın hazırladığı bir belgeden açıkla
yayım : Tahsis nedir?.. Genel anlamı itibariyle, tahsis, bir malın belirli bir amaçla kullanılmak 
üzere ayrılmasıdır. Teknik anlamda tahsis ise; kanunî veya idari tasarrufla, devlete ait taşınma
zın toplumun yararlanmasına sunulması veya bir kamu hizmetinin görülmesi için, bir kamu 
idare veya kurumunun emrine verilmesidir. 

Bu tanımda yer atan birinci tasarruf, taşınmaz malı, orta malı; ikinci tasarruf ise, hizmet 
malı sınıfına dahil eder. 

Devlet mallarının tahsisini düzenleyen ana kural, İOSO sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 23 üncü maddesinde yer almıştır. Bu maddede aynen şu denmektedir: "Devlete ait bi-
Iumun gayrimenkul emval, tapu idaresince Hazine namına tescil ve Maliye Vekaleti tarafından 
idare olunur. Bunlardan bir daireye tahsisi icap edenler o daireye, istimal olundukları müddet
çe bilâ icar verilebilir." Bu Kanun 1927 yılında yürürlüğe girmiştir. Daha sonraki yıllarda, ida
ri yapıdaki değişiklikler sonucu, bazı daireler tüzelkişiliği haiz katma bütçeli idarelere dönüş
türüldüğünde, bu idarelere tahsis yapılıp yapılamayacağı tartışma konusu olmuş ve Danıştayın 
görüşüne başvurulmuştur. Danıştay Genel Kurulu 23 Eylül 1936'da 24/50 sayılı, yine 10-12 Ekim 
1936'da 171/180 sayılı kararlarında, katma bütçeli idarelerin müstakil tüzelkişiliği haiz oldu
ğu; 1050 sayılı Kanunun 23 üncü maddesindeki deyimle, münhasıran genel bütçeye dahil daire
lerin kastedildiği sonucuna varmıştır. 
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Danış tayın bu yorumuyla, katma bütçeli idarelere Hazine malı tahsis edilemeyeceği anla
şıldıktan sonra, bazı katma bütçeli idarelerin kuruluş kanunlarına, Hazine taşınmaz malının 
tahsisine ilişkin özel hükümler konulmaya başlanılmıştır. Yani, Danıştay karar veriyor; diyor 
ki, "Katma bütçeli kuruluşlara tahsis yapamazsınız." Bunun için özel kanunlar çıkarılmaya 
başlanıyor. 

tiki, 1950'de kabul edilen 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 
30 uncu maddesi; ikincisi, 1953'te kabul edilen 6200 sayılı Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü
nün Kuruluş Kanununun 50 nci maddesi; üçüncüsü, 1955'te, 6594 ve 6595 sayılı Karadeniz Teknik 
ve Ege üniversitelerinin kuruluş kanunlarının 4 üncü maddeleri. Yani, katma bütçeli kuruluş
lara tahsis için, özel kanunlar gerekiyor. 

Gelelim "hazine malı", "kamu malı" kavramlarına : Bu deyimler, genellikle karıştırıl
makta, yanlış olarak birbirinin yerine kullanılmaktadır. Devletin bütün malları kamu malı de
ğildir. Devletin özel mallarını kamu mallarından ayırt etmekte en önemli ölçüt, kriter, kamu 
hizmetine tahsis edilmemiş olmalarıdır. Bazı mallar, doğal nitelikleri gereği kamu malıdır ve 
bunların kamu malı niteliğini kazanmaları için herhangi bir işleme gerek yoktur. Bu tür mal
lar, kamu malı niteliğini, özelliklerinden alırlar. Bunlara "sahipsiz mallar" denilir; denizler, 
dağlar, kumsallar gibi. Bazı malların kamu malı niteliği kazanabilmesi için, kanunî veya idarî 
bir tasarrufla belirli bir amacı veya bir belde halkının yararlanmasına sunulmuş olması gerekir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bunlar okul kitaplarında var; burada okumaya gerek yok. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Ben, hukukî deta
yına ineceğim için mecburen izah edeceğim, özür dilerim. Mecburen izah edeceğimi söyledim. 
Siz eski bir Danıştay üyesi olarak, tabiî bunları bilirsiniz; ama, bilmeyenler olabilir... 

BAŞKAN — Sayın Genç, size dinlemek düşer efendim; burada, hukukçu olmayanlar da var. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bu açıklamaların 
ışığı altında, doğal niteliği gereği toplumun ortak yararlanmasına sunulmamış, hukukî bir ta
sarrufla kamu hizmetine ayrılmamış mallara, Hazinenin özel malları denir. Hukukî bir tasar
rufla, tahsisle kamu malı niteliğini kazanan bir mal, o tasarrufun geri alınmasıyla Hazinenin 
özel malı olur. 

Şimdi gelelim Maçka Kışlası Maden Fakültesinin durumuna : Bu taşınmaz mal, öteden 
beri Hazineye aittir. 13.2.1952 tarihinde, Jandarma Okulu olarak İçişleri Bakanlığına tahsis 
edilmiştir, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesince kullanılmıştır. Üniversitenin kullandığı 
süre içerisinde, -burası önemlidir- hiçbir zaman, idarî bir tasarrufla üniversiteye tahsis edilme
miştir. Çünkü, 1954 yılındaki mevzuatımıza göre, katma bütçeli bir idare olan üniversiteye tahsis 
yapılmasına imkân ve ihtimal yoktu. Üniversite, 1954 yılında Maçka Kışlasının tahsisini talep 
etmiş, kanunen tahsise imkân bulunmadığı, 14.8.1954 gün ve 3121-764-15123 sayılı yazıyla, Üni
versiteye bildirilmiş. Bu kanunî imkânsızlık nedeniyle, o yıllarda taşınmaz malın Üniversiteye 
devri için özel bir kanun çıkarılması düşünülmüşse de, hiçbir zaman gerçekleşmemiş. 

Bu işin teknik detayının daha önemli bir kısmı var, o da şu : Daha sonra, Üniversite, aynı 
arsa üzerinde "Silahhane Binası" diye anılan binayı satın almak istemiştir. Bu talep üzerine, 
taşınmaz mal, tapuda ifraz edilerek ikiye ayrılmış. Bir, 703 üncü ada 25 nolu parsel, bir de 
24 nolu parsel; Maçka kışlası dediğimiz yer. 

CEMAL ALİŞAN (Samsun) — Parsel numaralarından bahsediyor mu? 
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MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — 24 nolu parsel -
Maçka kışlası dediğimiz yer- Hazine uhdesinde bırakılmış, 703 üncü ada 25 nolu parseldeki 
Silahhane Binası ise, 1.4.1955 tarihinde, tstanbul Teknik Üniversitesine satılmıştır. Bunu özel
likle verdim Sayın Eser; çünkü, mahkemeye sunulan evrakımüsbite, bu Silahhane Binasıyla il
gili belgedir, 24 nolu parseldeki belge değildir. Parsel 24 ile ilgili, Üniversitenin elinde hiçbir 
evrakımüsbite yoktur. 

ALt ESER (Samsun) — tsim farkı var Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — 1983 yılında kat

ma bütçeli idarelere de tahsis yapılmasına imkân veren kanun hükmünde kararname yürürlü
ğe girmesine rağmen, geçen sekiz yıl içerisinde, Üniversitenin tahsis talebi de olmamıştır. Dik
katinizi çekerim, kanun hükmünde kararname devreye giriyor, Üniversitenin tahsis talebi 
olmuyor... 

Daha fazla uzatmak mümkün... Hukukçuların yaptığı incelemedir, ben size kopyasını 
veririm. 

Sonuca geleyim : Bir; Maçka Kışlasının hukuken İstanbul Teknik Üniversitesine tahsis edil
mediği. İki; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası lehine tesis edilen irtifak hakkı işleminin yü
rürlükteki kanunlara tamamen uygun olduğu. Üç; 200 yıllık geçmişi olan tstanbul Teknik Üni
versitesinin 1954 yılından sonra bir süre kullandığı Maçka Kışlası ile manevî bir bağının bulun
duğunun düşünülemeyeceği, 200 yıllık geçmişi olan bir üniversitede geçici kullanımı olan bir 
bina için bunun düşünülemeyeceği... Dört; İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının binayı aslı
na ve özelliğine uygun olarak onarıp, kullanabilecek bir kamu kurumu olduğu; o da bir kamu 
kurumudur. Beş; eskiden Taşkışla, Maçka Kışlası ve Silahhane Binalarında eğer öğrencileri dü
şünüyorsak, çok namüsait şartlarda eğitim faaliyetlerini sürdüren tstanbul Teknik Üniversite
sinin, bu binaların ikisini halen kullanmakta olduğu ve binalara ilaveten, Üniversitenin tüm 
birimlerinin yerleştirilmesi amacıyla, inşaatına 1971 yılında başlanıp 1990 yılına kadar 15 mil
yar lira harcanarak bitirilen Ayazağa modern kampusüne ve 6 milyar lira harcanarak inşa edi
len 36 bin metrekare kapalı alanı olan Maden, Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakülteleri bi
nalarına sahip olması nedeniyle, Maçka Kışlasına ihtiyacının bulunmadığı açıktı. 

öğrencilerimizi gerçekten düşündüğümüz için, onlara çok daha modern, çok daha iyi şart
larda eğitim binaları hazırlanmıştır. Hukuken de, yapılan işlemlerde en ufak bir eksiklik yok
tur; mahkemelere yanlış belgeler ibraz edilmek suretiyle alınan kararın da düzeltilmesi yolun
da girişimlerimizin olduğunu belirtirim. 

Sonuç olarak; kamuya ait taşınmaz malları, ihtiyaç duyan kamu idarelerine, ihtiyacın önem 
ve önceliğini dikkate alarak, bedelli veya bedelsiz tahsis etmek veya işin özelliğine göre, kuru
luşlar lehine mülkiyetine gayrî aynî hak kurmak, tahsisleri değiştirmek yetkisini haiz Bakanlı
ğımın yaptığı işlemin, hukuka ve hakkaniyet kurallarına uygun olduğunu kabul etmek gerekir. 

Saygılarımla arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar; DYP sıralarından "Baskı var, baskı" 
sesleri) 

ALt ESER (Samsun) — Orada eğitim var, işletme var. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, Sayın Erol Ağagil, konuşması sırasında bir yanlışlık yapıldığı zehabında ve bu

nun tutanaklardan çıkarılmasını arzu etmekte. Tabiatıyla, İçtüzüğümüzde tutanaklardan çı
karma diye bir müessese yok. Daha evvelki içtüzüklerimizde vardı; fakat ben, konunun açıklı
ğa kavuşturulması için ve talebinin zabıtlara geçmesi bakımından arz ediyorum : 
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"Ermeni senatörü" diye bahsettiğim ifade edilmektedir. Bendenizin "Ermeni senatörü" 
kastım yoktur. O itibarla, "Ermeni" kelimesinin sehven söylenildiği kanaatindeyim" demiş
lerdir. Dileği üzerine bu hususu Genel Kurula arz ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dönüsüne kadar Dışişleri Bakanlığına, 
Milli Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'tn vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1356) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında, Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 10 Eylül 1990 tarihinde Belçika'ya gidecek olan Dışişleri 
Bakam Ali Bozer'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı t. Safa Gi-
ray'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Danimarka'ya gidecek olan Millî Eğitim Bakam Avni Akyol'un dönüsüne kadar Millî Eği
tim Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâmran Inan'tn vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1357) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10-14 Eylül 1990 tarihleri arasında Danimarka'ya gidecek 
olan Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol'un dönüşüne kadar; Millî Eğitim Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Kâmran tnan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN Bilgilerinize sunulur. 

3.— Danimarka'ya gidecek olan Sağlık Bakam Holü Şıvgtn'tn dönüsüne kadar Sağlık Bakanlığı
na, Devlet Bakam Recep Ercüment Konukman'tn vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1358) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Dünya Sağlık örgütü 40. Dönem Avrupa Bölge Toplantısına katılmak üzere, 11-16 Eylül 

1990 tarihleri arasında Danimarka'ya gidecek olan Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın dönüşüne ka
dar; Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercüment Konukman'ın vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — Ölüm cezasına lıükütnlü Osman Yılmaz, Muhsin Kehya ve Mustafa Gülnaz haklarındaki 

dava dosyasının geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1359) 
BAŞKAN — Başbakanlığın 3 ayrı geri isteme tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : a) 27.6.1984 gün ve 19-301-12054 sayılı yazımız. 

b) 20.9.1984 gün ve 19-301-16087 sayılı yazımız. 
c) Millî Savunma Bakanlığının 6.9.1990 gün ve MİY. 24-19-84/As. Adi. tşl. thb. Yet. 

As. Czev. Ş. sayılı yazısı. 

Taammüden adam öldürmek v.s. suçlarından dolayı idam cezasına ve 36 yıl ağır hapis 
cezasına mahkûm edilen Osman Yılmaz, Muhsin Kehya, Mustafa Gülnaz'a ait dava dosyaları 
ilgi (a) yazımız ekinde gereği yapılmak üzere sunulmuştu. 

Ancak, halen Bursa özel Tip Cezaevinde bulunan hükümlü Osman Yılmaz'ın 21 Haziran 
1990 tarihinde dilekçesinde 3618 sayılı Kanunla değişik 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında 
Uygulanacak Hükümlere Dair Kanundan yararlanmak için, Ankara Sıkıyönetim (1) Nolu As
kerî Mahkemesine başvuruda bulunması sebebiyle, adıgeçene ait dava dosyasının Millî Savun
ma Bakanlığına tevdi edilmek üzere Başbakanlığa iade edilmesini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan dosya Hükümete geri verilmiştir. 

5. — Ölüm cezasına hükümlü Hayri Yılmaz, Aydın Özhan, Hasan Araş, Mustafa Karaca, Mehmet 
Sümbül, Mustafa Uca ve ismail Fuat lârlıan lıaklartndaki dava dosyasının geri verilmesine ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi (3/1360) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) 26.5.1990 gün ve 08-3-301/08529 sayılı yazımız. 
b) Millî Savunma Bakanlığının 6.9.1990 gün ve MİY. : 24-3-89/As. Adi. tşl. thb. 

Yet. As. Czev. Ş. sayılı yazısı. 

Taammüden adam öldürmek, adam öldürmeye azmettirme suçlarından ölüm cezasına mah
kûm edilen Hayri Yılmaz, Aydın Özhan, Hasan Araş, Mustafa Karaca, Mehmet Sümbül, Mustafa 
Uca ve İsmail Fuat Tarhan'a ait dava dosyaları, ilgi (a) yazımız ekinde gereği yapılmak üzere 
sunulmuştu. 
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Ancak, halen Buca E tipi cezaevinde bulunan Hayri Yılmaz'ın, İS Haziran 1990 tarihinde 
vermiş olduğu dilekçesinde, 3618 sayılı Kanunla değişik 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında 
Uygulanacak Hükümlere Dair Kanundan Yararlanmak için, Ankara Sıkıyönetim (1) Nolu As
keri Mahkemesine başvuruda bulunması sebebiyle, adı geçen hükümlüye ait dava dosyasının 
Millî Savunma Bakanlığına tevdi edilmek üzere Başbakanlığa iade edilmesini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan dosya Hükümete geri verilmiştir. 

6. — Ölüm cezasına hükümlü Baytaz (Bayzat) Temir hakkındaki dava dosyasının geri verümesine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1361) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : a) 20.6.1990 gün ve 08-3-301-16026 sayılı yazımız : 

b) Adalet Bakanlığının 12.9.1990 gün ve CİGM.1.134.8.1990/036230 sayılı yazısı. 
Taammüden birden fazla adam öldürmek suçundan ölüm cezasına mahkûm edilen Bay

taz (Bayzat) Temir hakkında dava dosyası ilgi (a) yazımız ekinde gereği yapılmak üzere su
nulmuştu. 

Hükümlü Baytaz (Bayzat) Temir'e ait dava dosyasında sanık bulunan Zeki Yıldırım hak
kında yapılacak soruşturmaya esas olmak üzere, Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığınca istenildi
ğinden adı geçene ait dava dosyasının Adalet Bakanlığına tevdi edilmek üzere Başbakanlığa 
iade edilmesini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan dosya Hükümete geri verilmiştir. 

7. — \hki resmi davet üzerine; Oman Devletinin 20 nci Kuruluş Günü kutlamalarına Türkiye 
Büyük Millet Meclisini temsüen üç kişilik bir Parlamento Heyetinin katılmasına ilişkin Başkanlık tezke
resi (3/1362) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oy
larınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
18-22 Kasım 1990 tarihlerinde düzenlenecek OMAN Devletinin 20 nci Kuruluş Günü Kut

lamalarına Türkiye Büyük Millet Meclisinden üç kişilik bir Parlamento Heyetimizin katılma
sına ilişkin OMAN Devletince vâki davete icabet edilmesi Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8. — 10/42 Esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma 

süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1363) 

BAŞKAN — 10/42 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının Komisyo
nun çalışma süresinin uzatılmasına dair tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizde konut sorunu konusunda araştırmalar yapmak üzere 3.10.1989 tarihinde kuru
lan Meclis Araştırması Komisyonumuz (10/42) konunun çok kapsamlı olması sebebiyle çalış
malarını süresi içerisinde tamamlayamamıştır. 

Bu itibarla, Komisyonumuz çalışma süresinin 18 Eylül 1990 tarihinden itibaren üç ay da
ha uzatılmasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 103 üncü maddesinin 2 nci fıkrası 
gereğince Başkanlığınızdan istenmesi kararlaştırılmıştır. 

Gereğini bilgilerinize aız ederim. 
Saygılarımla. 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

C) ÖNERİLER 

a) Danışma Kurulu Önerileri 

1. — Bir yıllık çalışma süresi tamamlanan Dilekçe Komisyonunun üye sayısı ile üyeliklerin siyasi 
parti gruplarına dağılımına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisi vardır; okutuyorum : 

Danışma Kurulu önerisi 
18.9.1990 

Danışma Kurulunca, aşağıdaki önerinin, Genel Kurulun onayına sunulması uygun görül
müştür. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Yasin Bozkurt Hasan Fehmi Güneş 

DYP Grubu Başkanvekili 
Koksal Topun 

ÖNERt : 
Bir yıllık çalışma süresi tamamlanan Dilekçe Komisyonunun 17 üyeden kurulması ve siya

sî parti grupları ile bağımsız üyelere düşen üye dağılımının; Anavatan Partisi Grubuna 11, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubuna 3, Doğru Yol Partisi Grubuna 2 ve Bağımsız üyelikler için 
de 1 üyelik şeklinde olması önerilmiştir. 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, 1402'likler olarak anılanların hangi ne

denlerle ve kimler tarafından görevlerinden uzaklaştırıldıklarını ve Danıştay kararma rağmen bu kişilerin 
görevlerine dönmelerini engelleyenleri tespit etmek amacıyla Medis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/81) 

BAŞKAN — Birinci sırada, Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar ve 17 arkadaşının, 1402'likler 
olarak anılanların hangi nedenlerle ve kimler tarafından görevlerinden uzaklaştırıldıklarını ve 
Danıştay kararına rağmen bu kişilerin görevlerine dönmelerini engelleyenleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir^Medis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesinin öngörülmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
12 Eylül 1980 askerî müdahalesinden sonra görevlerinden uzaklaştırılan ve 1402'likler olarak 

anılanların atılmasının nedenleri ile görevlerine son verenleri ve görevlerine dönmelerini önle
yenleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 nci Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederim. 

Ali Uyar 
Hatay 

ve arkadaştan 
GEREKÇE 

12 EylüPün kurbanı olan 1402'likler ile ilgili çok şey söylendi, çok şey yazıldı. Ülkenin 
ufuklarına bir kara basan gibi çöken 12 EylüPün mimarları, kendilerini haklı göstermek için, 
eli kolu bağlı, hertürlü savunma hakkı elinden alınan kurbanlarına hakarete varan sözlü ve 
yazılı saldırılarda bulundular. 12 Eylül öncesi olayların tek sorumlusu sanki onlarmış gibi bir 
imaj yaratmak için, ellerinden geleni yaptılar. Halkı aldatmak için, gerçekle ilgisi olmayan şey
ler söylediler. 

Şairin tabiri ile, "kadı ola davacı, ol muzır ola şahit, ol mahkemenin hükmüne derler mi 
adalet" özdeyişine tıpa tıp uyan bir uygulamaya girdiler. Aradan 10 yıla yakın bir zaman geçti. 
12 Eylül'e gerekçe olarak gösterilen olaylar ne ortadan kaldırıldı, ne de azaldı. Üstelik 12 Eylül 
öncesini aratan sosyal, ekonomik, siyasî ve kültürel boyutlara ulaştı. 

Demek ki, 12 Eylül'ün, mimarlarının gerekçesi, geçersizdir. Teşhisleri ve tedavileri tam 
anlamıyla yanlışlarla doludur. Olayların sebebi ne üniversiteler, ne işçiler ve ne de talebelerdir. 
Eğer iddia edildiği gibi üniversiteler veya işçiler olsaydı, sorumlu olarak gösterilen öğretim üyeleri 
ve talebeler üniversiteden uzaklıştırıldıktan, DtSK kapatılıp, yöneticileri de işkencehanelerde 
sistemik işkencelere yıllarca maruz kaldıktan sonra, Türkiye'nin güllük gülistanlık olması la
zımdı. Oysa, durum tam tersine bir manzara kazanmıştır. 

İlköğretimden yüksek öğretime kadar ülkenin eğitim, öğretim, araştırma, inceleme ve ya-
' yın faaliyetini depreme uğratan; bilim ve kültür yoksullaşmasına yol açan politikalar bu dönemde 
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uygulanmıştır. Türkiye en az 20 yıl geri itilmiştir. Gelir dağıtımındaki bozukluk, adaletsiz de
nilecek derecede bu dönemde bozulmuştur. Enflasyon canavarı bu dönemde azgınlaşmıştır. 
tnsan hakları bu dönemde çiğnenmiştir. 

Peki sormak gerekmezmi ki, 1402'lik olarak nitelendirilenler niçin görevlerindenuzaklaş-
tırılmışdır? Suçları nedir? Bu suçu işlemişler mi? Hangi bağımsız yargı organı bu suçu sabit 
görmüştür? Düzmece suçlamalar ve afaki iddialarla binlerce insan, yıllarını verdiği bilim yu
valarından bir gecede nasıl uzaklaştırılır? 

Bu masum insanların maddî ve manevî işkenceye yıllarca maruz kalmasına hangi vicdan 
razı olur? "tnsan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğü, sosyal adaletçi" gibi güzel kavramlar 
Anayasaya halkı aldatmak için mi konulmuştur? 

Bugün, demokratım diyen herkesin, bu insanların uğradığı haksızlık karşısında sesini du
yurması, bu haksızlığın üzerine çekilen kara çarşafı kaldırması lazımdır. 

Eğer Türkiye'de demokrasiyi bütün kurum ve müesseseleri ile sağlam, sağlıklı ve kalıcı 
bir şekilde yerleştirmek istiyorsak, geçmişle ilgili konuların çekinilmeden dile getirilmesi gere
kir inancındayız. Geçmişe sünger çekmenin hiçbir yararı yoktur. Ayıbı ise çok büyüktür. Bu 
ayıptan bir an önce kurtulmamız lazımdır. 

Üniversitenin "Ü" sünden dahi anlamayanların, üniversitelerin faaliyetlerine ve bilimsel 
hayatımıza verdikleri zararın boyutlarını tespit etmek için bir Meclis araştırması gerekmektedir. 

Kompleksini tatmin etmek için, bilim adamlarına savaş açanların sebep oldukları telafisi 
çok zor hatta imkânsız gibi görülen tahribatın boyutlarını meydana çıkarmak için, çok yönlü 
bir Meclis araştırması gerekmektedir. 

Danıştay, görevlerine dönmeleri için karar verdiği halde, bu işlemin şimdilik bazı afakî 
nedenlerle gerçekleşmesi olanaksız görülmektedir. Danıştay kararını uygulamayanlar kimler
dir ve görevlerinden atılmalarını sağlayan, ihbar eden, iftira yapan kimlerdir? Bunların bir an 
önce açıklığa kavuşturulması ve suçlular ile suçlarının tespit edilmesi gerekir. Bu nedenle Ana
yasanın 98 inci maddesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına şiddetle gerek vardır. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Adalet Bakanı. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin muhterem üyeleri; Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar ve 17 
arkadaşının, 12 Eylül 1980 askerî müdahalesinden sonra görevlerinden uzaklaştırılanların, gö
revlerinden uzaklaştırılma nedenleri ile görevlerine son verenleri ve görevlerine dönmelerini ön
leyenleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca verdikleri Meclis araştırması önergesi üzerine Hükümet adına söz almış bulu
nuyorum. Bu münasebetle hepinizi saygı ile selamlarım. 

12 Eylül 1980 askerî müdahalesinden sonra, Millî Güvenlik Konseyince, 1402 sayılı Sıkı
yönetim Kanununun 2 nci maddesine 19.9.1980 tarih ve 2301 sayılı Kanun ile bir fıkra eklen
miştir. Bu fıkraya göre, sıkıyönetim komutanlarının, bölgelerinde, genel güvenlik, asayiş ve kamu 
düzeni açısından, çalışmaları sakıncalı görülen veya hizmetleri yararlı olmayan kamu persone
linin statülerine göre atanması veya işine son verilmesi hakkındaki istemlerinin, ilgili kurum 
ve organlarca derhal yerine getirileceği öngörülmüştür. 
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Bu hüküm uyarınca, bölgelerinde genel güvenlik, asayiş veya kamu düzeni açısından ça
lışmaları sıkıyönetim komutanınca sakıncalı görülen veya hizmetleri yararlı olmayan kamu per
sonelinin görevlerine sıkıyönetim komutanlarının istemleri üzerine, ilgili kurum ve organlarca 
derhal son verilmiştir. 

Daha sonra, Millî Güvenlik Konseyince, 28.12.1982 tarih ve 2766 sayılı Kanunla, 1402 sa
yılı Kanuna 2301 sayılı Kanunla eklenen fıkrada değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikle bu şekil
de görevine son verilenler hakkında, tabi oldukları S434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanunu ve diğer sosyal güvenlik kurumlarına ilişkin kanun hükümlerinin uygulanaca
ğı ve bunların bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılamayacakları hüküm altına alınmıştır. 

2766 sayılı Kanunun geçici maddesiyle de bu kanunun yürürlüğe girdiği 30.12.1982 tari
hinden önce, 19.9.1980 tarih ve 2301 sayılı Kanunla 1402 sayılı Kanunun ikinci maddesine ek
lenen ek fıkra hükmüne göre, sıkıyönetim komutanlarının istemleri üzerine işlerine son veri
lenlerin durumlarının sıkıyönetim komutanlıklarınca yeniden tetkik edilip, kamu hizmetlerin
de görevlendirilmeyecekleri tespit edilenlerin bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılamayacak
ları ve haklarında tabi oldukları sosyal güvenlikle ilgili kanun hükümlerinin uygulanacağı ön
görülmüştür. Bu hükmün yürürlüğe girmesinden sonra sıkıyönetim komutanlarının isteği üze
rine görevine son verilenlerin durumları yeniden incelenmiş ve kamu hizmetlerinde görevlendi
rilebilecekleri tespit edilenler sıkıyönetim komutanlıklarınca ilgili kurum ve kuruluşlara bildi
rilerek, bunların görevlerine dönmeleri temin edilmiştir. 

Danış tayın istişarî mütalaası ve bu konudaki mahkeme kararları üzerine, bu şekilde göre
ve dönenlerin, geçmişe yönelik olarak her türlü özlük hakları ödenmiş bulunmaktadır. Sıkıyö
netim komutanlıklarınca durumları yeniden tetkik edilip, kamu hizmetlerinde görevlendiril
meyecekleri tespit edilenler hakkında, bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılmamak kaydıyla, 
tabi oldukları sosyal güvenlik kanunları uygulanmıştır. 

1402 sayılı Kanuna 14.11.1980 tarih ve 2342 sayılı Kanunla eklenen ek 3 üncü madde, sıkı
yönetim komutanlarının 1402 sayılı Kanuna göre tanınan yetkilerin kullanılması suretiyle tesis 
ettikleri idarî-işlemler hakkında iptal davası açılamayacağını hüküm altına almıştır. 1402 sayılı 
Kanuna göre görevlerine ve işlerine son verilen kamu görevlileri ve işçilerin açtıkları davalar 
2342 sayılı Kanuna dayanılarak mahkemelerce reddedilmiştir. 

Görevlerine veya işlerine son verilenlerin, görevlerine veya işlerine son verilen yerden veya 
ülkenin tümünden sıkıyönetimin kalkmasından sonra, görevlerine veya işlerine dönmek için 
açtıkları davalar ve başvurular idarece ret üzerine, keza, görevli idarî yargı yerlerinde açılan 
davalar da reddedilmiştir. Temyiz üzerine, mahkemelerce verilen iptal kararları Danıştayca bo
zularak, davaların reddine karar verilmiştir. Mahkemelerin davaların reddine ilişkin kararları 
da Danıştayca onaylanmıştır. Yani, birkısım idare mahkemeleri davaları kabul etmiş, bir kısmı 
reddetmiş; ama Danıştaya vaki müracaat üzerine Danıştayca hepsinin reddi cihetinde kararlar 
çıkmıştır. Ancak, İzmir İkinci tdare Mahkemesinin, sıkıyönetim komutanının istemi üzerine 
görevine son verilen kamu görevlisinin, sıkıyönetimin o bölgeden kalkmasından sonra görevi
ne iadesi isteminin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddine dair 22.4.1987 
tarih ve esas : 1986/57 ve karar : 1987/260 sayılı kararın temyizi üzerine Danıştay Beşinci Dai
resi, 14.4.1988 tarihinde oyçokluğuyla, esas : 1987/2417 ve karar : 1988/1286 sayılı kararıyla, 
"Sıkıyönetim Kanunu belli sebeplerin gerçekleşmesi halinde, belli zamanlarda uygulanan bir 
kanun olduğundan, bu kanunla sıkıyönetim komutanlarına tanınan yetkinin sıkıyönetim süre
siyle sınırlı olduğu" gerekçesiyle bozulmuştur. 
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Danıştay Beşinci Dairesinin daha önce verdiği davanın reddi kararlarıyla söz konusu iptal 
kararı arasındaki içtihat ayrılığının giderilmesi için, içtihatların birleştirilmesi yoluna gidilmiştir. 

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, 7.12.1989 tarih ve esas : 1988/6 ve karar : 1989/4 
sayılı kararı ile 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 2766 sayılı Kanun ile değişik son fıkra
sındaki "bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılamazlar" hükmünün, sıkıyönetim süresiyle sı
nırlı olduğundan bahisle, sıkıyönetim komutanlarının istemleri üzerine işlerine son verilen me
murların, diğer kamu görevlilerinin ve kamu hizmetlerinde görevli işçilerin, ilk kez kamu göre
vine girdikleri tarihte, bu görev için mevzuatta öngörülen nitelikleri kaybetmemiş olmaları ko
şuluyla, işlerine son verildiği bölgede sıkıyönetim kalktıktan sonra, kurumlarınca eski görevle
rine iade edilmeleri gerekeceği görüşüyle, içtihadın Danıştay Beşinci Dairesinin söz konusu ka
rarı doğrultusunda birleştirilmesine karar vermiştir. 

2S7S sayılı Danıştay Kanununun 40 inci maddesine göre, Danış tayın içtihadın birleştiril
mesi hakkındaki kararlarına, Danıştay daire ve kurullarıyla, idarî mahkemeler ve idare uymak 
zorundadır. Bu durumda olanlar da, idarelerince görevlerine iade edilmişler veya görevlerine 
iade edilmeleri yolundaki işlemler devam etmektedir. 

Türkiye çapında bu kanuna dayalı olarak görevlerine son verilen personel adedi 4 890'dır. 
Bunlardan, görevlerine iade edilenlerin sayısı 3 405'tir. Sakıncalı halleri devam eden ve yeni
den durumlarının incelenmesi mümkün olmayanların sayısı -sıkıyönetim komutanlığınca tes
pit edilen- 1 485 'tir. Bunların durumu, bu son Danıştay içtihadına dayalı olarak yeniden ince
lenmektedir. 

Diğer taraftan, 1402 sayılı Kanunun, görevlerine son verme veya eski görevlerine iade yo
lundaki istemleri hususunda, -bu yetkinin sıkıyönetim müddetince geçerli olduğu yolunda- Hü
kümetçe hazırlanan bir yasa tasarısı Meclise sevk edilmiştir. Keza, aynı istikamette, milletve
killerinden gelen yasa teklifleriyle bu yasa tasarısı birleştirilmek suretiyle Millî Savunma Ko
misyonunda görüşülmüştür. Millî Savunma Komisyonunda görüşülen bu tasarı, ikmal edile
rek, daha sonra Adalet Komisyonuna sevk edilmiştir. Adalet Komisyonunda bulunan bu ka
nun tasarısı, halen sıralı olan kanunlardan biridir. 

özetlersek, sıkıyönetim komutanlarının verdikleri bu kararların, sıkıyönetim kalktıktan 
sonra da geçerli olduğu hususundaki hükmün iptali yolundaki talebin Anayasa Mahkemesince 
reddinden sonra, kamuoyundaki gelişmeler üzerine, gerek Hükümet tarafından gerekse millet
vekilleri tarafından yasa yoluyla değiştirilmesi öngörülmüş ve bu çalışmalar şu anda komisyo
nun gündemindedir. Ancak, aynı süre içerisinde, tzmir tdare Mahkemesinin verdiği bir karar 
Danıştayca onanarak ve içtihadı birleştirme yoluyla kabul edilmek suretiyle, fiilen, bu mesele, 
mahkeme kararıyla, bu konudaki tasarının yasalaşması beklenmeksizin gerçekleşmiş bulun
maktadır. 

Biz bu araştırmanın açılmasına karşıyız, aksi istikamette oy vereceğiz. 
Saygılarımızla arz ederiz. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
DYP Grubu adına, Sayın, Güneş Müftüoğlu; buyurun efendim. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Failleri bulmaya niçin karşısınız Sayın Adalet Ba

kanı? Suçluları bulalım, niye saklıyoruz suçluları? 
BAŞKAN — Grup size söz verirse cevaplandırırsınız. Sayın Ali Uyar'dan biraz zaman iste 

ve buradan ifade et. Yerinizden niye konuşuyorsunuz? 
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CÜNEYT CANVER (Adana) — Bravo Sayın Başkan! 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Siz, bana zaman verirsiniz, eminim. Teşekkür 

ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Müftüğlu. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADfNA GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar ve arkadaşlarınca 1402'likler olarak anılanların, 
hangi nedenlerle ve kimler tarafından görevlerinden uzaklaştırıldıklarını ve Danıştay kararına 
rağmen bu kişilerin görevlerine dönmelerini engelleyenleri tespit etmek amacıyla verilen Mec
lis araştırması önergesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere hu
zurunuzdayım. Sözlerime başlamadan evvel, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergesinin 12 Eylülün onuncu, yılına rastlaması 
gerçekten çok anlamlı. Görülen o ki, 12 Eylül, daha çok on yıllar boyunca tartışılacaktır. Çün
kü, yapılan her uygulamanın, yaşanan her olayın temelinde 12 Eylül yasaları yatmaktadır. 12 
Eylül döneminde yürürlüğe konulan yasalar tümüyle yürürlükten kalkmadıkça, açılan yaralar 
sarılmadıkça, bu tartışmalar devam edecektir. İşte, bugün Meclis gündemine gelen bu Meclis 
araştırması önergesinin temelinde de, 12 Eylül uygulamaları ve o dönemde çıkarılan yasalar 
yatmaktadır. 

Her tür siyasî faaliyeti yasaklayarak yönetime el koyan 12 Eylül yöneticileri, bir hafta son
ra, yani 19.9.1980 tarihinde 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasında yaptıkları değişiklikle, kamu ça
lışanlarını da hedeflemişlerdir. 1402 sayılı Yasanın 2 nci maddesine yapılan ekle, "Sıkıyönetim 
komutanlarının genel güvenlik, asayiş veya kamu düzeni açısından çalışmaları sakıncalı görü
len veya hizmetleri yararlı olmayan kamu personelinin statülerine göre atanmaları ve işlerine 
son verilmesi, mahallî idarelerde çalışanların görevden uzaklaştırılması veya işlerine son veril
mesi hakkındaki istemleri, ilgili kurum ve organlarınca derhal yerine getirilir" hükmü konul
muş ve iddia, savunma, yargı olmadan binlerce kişinin işine son verilmiş, toplumda küçük dü
şürülmüşlerdir. 

2301 sayılı Yasayla, birçok öğretim üyesi, devlet memuru, işçi, görevlerinden, keyfi uygu
lamalarla, keyfî kararlarla uzaklaştırılmış, toplum dışına itilmiştir, öyle ki, aynen milletvekil
leri gibi, halkın oyuyla işbaşına gelen belediye başkanları da tümüyle görevlerinden alınmış
lardır. 2301 sayılı Yasayı hiçbir yönüyle kabul etmek mümkün değildir. Yargılanmadan, uygu
lama aleyhinde savunmada bulunamadan, denetim yoluna başvuramadan suçlu-suçsuz birçok 
kişi mağdur edilmiştir. Yönetim, bununla da yetinmemiş, 28.12.1982 tarihinde aynı maddeye 
bir ek daha yapmıştır. Yapılan ekle, "Bu şekilde, -yani sıkıyönetim komutanının verdiği emirle-
işlerine son verilen memurlar, diğer kamu görevlileri ve kamu hizmetlerinde görevli işçiler bir 
daha kamu hizmetlerinde çalıştırılamazlar" hükmü getirilmiştir. Artık sadece görevden uzak
laştırma ile yetinilmiyor; ömür boyu kamu hizmetlerinde çalıştırılmama gibi son derece ağır 
cezalar, savunmasız, yargısız, denetimsiz verilebiliyordu. 

Burada esas vurgulamak istediğimiz husus şu : 1983'te genel seçimler yapılmış, 1984'ten 
sonra sıkıyönetim kalkmış, güya demokrasiye dönülmüştür. Ancak, hukuk devleti ilkeleri, hu
kukun üstünlüğü prensibi yine bir tarafa atılmış; hukuk dışı uygulamalar Anavatan Partisi dö
neminde de devam etmiştir. Yönetimin hukuk dışı uygulamaları ne kadar yanlış idiyse, bu uy
gulamaları devam ettirmek ve seyirci kalmak da o kadar yanlıştır. 
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Vurgulamak istediğimiz ikinci husus da, uygulamanın şekli yönündedir. Bu uygulamaya 
maruz kalanların sayısı, bir iddiaya göre 5 bin, bir iddiaya göre 10 bin, bir iddiaya göre de 
20 bindir. Bu kadar çok kişinin içinde, Ulu önder Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetimizi yık
mak isteyen bir başka düzen heveslileri de vardır, olabilir. Ancak, ne olursa olsun, savunmasız, 
yargısız, denetimsiz, hiçbir kimsenin işine son verilemez, verilmemelidir. Devletin, yöneticinin 
görevi; varsa, suçluyu ortaya çıkarmak, yargılamak ve suçu varsa mahkûm etmektir. Hukuk 
devletinin gereği budur. Bu nedenlerle uygulamanın yanlış olduğunu ve karşı olduğumuzu vur
gulamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, iki öğretmen arkadaşım bu uygulamaya maruz kaldı. Yıllarca, biri 
çay ocağı işletti, diğeri de kahvehane işletti ve geçimlerini öyle sağladılar. Sonunda, suçsuz ol
dukları anlaşıldı. Bir tanesi Haziran 1990'da görevine döndü; ancak, yıllardır çektiği eziyet, 
Üzüntü ve bunalım onları ihtiyar bir insana dönüştürdü. Velhâsıl, kurunun yanında yaş da yandı 
ve bu eziyetlere seyirci kalındı. 

1402*liklerin sayısı ne kadardır?.. Biraz önce Sayın Bakan birtakım rakamlar verdi. Ge
nelkurmay Başkanlığının bizdeki rakamlarına göre bu sayı 4 891 olarak açıklanıyor. Bu kişi
lerden 3 405'inin sakıncalılık hali kaldırılmış ve halen de 1 486 kişinin sakıncalılığı devam edi
yor; ancak, bu rakamların gerçeği yansıtmadığı, bu sayının 20 bin civarında olduğu iddia edili
yor. Kesin rakam ise öğretim üyeleri hakkında; öğretim üyeleri Derneğinin saptamalarına göre 
38 profesör, 25 doçent ve 10 yardımcı doçent olmak üzere toplam 73 öğretim üyesinin görevle
rine son verilmiş, öğretim üyelerine reva görülen uygulamaya örnek olarak Ankara Üniversite
si Yönetim Kurulunun bir kararını gösterebilirim : 1984 yılında, sıkıyönetim kalktıktan sonra, 
görevlerine dönmek isteyen dört öğretim üyesine, Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu; 30 Tem
muz 1984 tarih ve 1301 sayılı kararı ile, 1402 sayılı Yasada yapılan değişiklikle, bir daha kamu 
hizmetine dönüşe imkân verilmediği ileri sürülüyor ve talepleri reddediliyordu. 

Sayın milletvekilleri, 1402'tiklerin ANAP Hükümetleri döneminde yaşadıkları olaylar bu 
şekilde başladı ve şöyle gelişti: Daha önce görevlerine son verilenlerin durumlarının yeniden 
inceleneceğine dair uygulama başlayınca, bazı kamu personelinin sakıncalılıkları kaldırıldı; an
cak, sakıncalılığı kaldırılanlar ilgili kuruma başvurunca olumlu yanıt alamadılar. Yeşeren ümitler 
yine sararıyordu. Göreve başlatmamakta direnen kurumların kararlarının iptali için, idare mah
kemelerine davalar açılmaya başlandı. 1984 yılında birçok idare mahkemesi, göreve iade edil
me kararı verdi; ancak, bu kararlar da idarece yerine getirilmedi. Uygulamayan bakanlıkların 
başında İçişleri ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor bakanlıkları bulunuyordu. Evet, "Demokrasi
mizi tüm kurum ve kurallarıyla yaşatıyoruz" diyen bugünün Başbakanı ve 1984'ün İçişleri Ba
kanı, yargı kararlarını uygulamıyordu. Uygulamayanlar, yargının ikinci bir tokadını yiyor ve 
tazminata mahkûm oluyorlardı. 

Sayın milletvekilleri, 1402 sayılı Yasanın değişik 2 nci maddesi, uluslararası düzeyde ülke
mizi güç durumda bırakmıştır. ILO, Haziran 1989 toplantısında Türkiye'yi kara listeye almış
tır. 111 sayılı Sözleşmeye göre, ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal inanç, ulusal veya sosyal menşe 
bakımından, iş veya meslek edinme açısından herhangi bir ayırım yapılması yasaktır. Eşitlik 
temel ilkedir. Eşitliği bozucu her uygulama, sözleşmeye aykırıdır. İş ve meslek sırasında uyula
cak işlemlerde yok edici ve bozucu etkisi olan yasaların bu sözleşmeye göre düzeltilmesi gere
kir ve ülkeler düzeltmekle yükümlüdürler. 

İşte, Anavatan Hükümetleri bu sözleşmeye aykırı davrandıkları için, uluslararası düzeyde 
de tenkit edilmişlerdir. 
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1402 uygulamasını başlatan Silahlı Kuvvetler, giderek bu uygulamadan rahatsızlık duy
muştur. 1985 ve 1987 yıllarında, 2 nci maddenin değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması 
için Silahlı Kuvvetler, Millî Savunma Bakanlığına öneride bulunmuştur; ancak, Anavatan yö
neticileri bu önerileri hiçbir zaman nazara almamış ve 1402'nin 2 nci maddesinin baş savunu
cusu olmuşlardır. Oysa, ülke çağ atlamış, demokrasi tüm kurum ve kurallarıyla işlemektedir. 
Anavatan Partisinin değişmeyen ve değişmeyecek olan çelişkilerinden bir tanesi de bu şekilde 
ortaya çıkmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 1402 uygulaması sonucu iki grup doğmuştur. Birinci grupta, sakın
cası kaldırılanlar vardır. Sakıncası kaldırılanlar, göreve dönmek için büyük uğraş verdiler, an
cak, yargı kararları uygulanmadı, uygulatılmadı. 

İkinci grupta ise ömür boyu kamu hizmetine dönmeyecek sakıncalılar vardı; onlar ne ola
caktı? Altı yedi yıl sonra, sorunu, Danıştay tçtihatı Birleştirme Kurulu çözdü. 7 Aralık 1989 
tarihli içtihatı birleştirme kararında, "Kamu hizmetlerinden ömür boyu yasaklanmasını ge
rektirecek, konusu suç oluşturan bir eylemi bulunduğu saptanmadan, vatandaşların, sıkıyöne
tim komutanlarının, yargı mercilerinin dışında bırakılan idarî tasarruflarıyla yasaklı duruma 
düşürülmelerini, hukuk devleti ilkesiyle ve adalet anlayışıyla uyumlu kabul etmeye olanak 
yoktur" denilerek, sıkıyönetim komutanlarının yaptıkları tasarrufları yok sayıyordu. Ancak, 
bu karar da sorunları tam çözmüş değildir; şöyle ki, işçiler karardan yararlanamamıştır. Daha 
önce davaları reddedilenler kapsam dışında kalmıştır. Danıştay kararı, sıkıyönetimin kalktığı 
tarihten itibaren, yeniden görevlerine döndükleri tarihe kadar olan süre içinde parasal ve özlük 
haklarının ödenmesini öngörüyor. Burada da bir boşluk bulunmaktadır. 

Diğer bir sorun da, yargı kararı olmadan işlerine son verilen, damgalanan, yıllarca aç ve 
açık kalan bu kişilerin manevî zararları ne olacaktır, soruları açıkta kalmaktadır. 

Anavatan İktidarı, 1402'likler konusunda acımasız ve hukuk dışı davranmıştır, antidemok
ratik yasaları kaldırıp, kişilerin suçlu olup olmadığını araştırmak zahmetine girmemiştir. Sa
yın Bakanın biraz önce yaptığı açıklamalar da tamamen 1402 sayılı Yasaya yapılan değişiklik
lere dayanmakta, âdeta bunu kendilerine bir miğfer olarak görmektedirler. Oysa, bizim anlat
mak istediğimiz, 1980 yılı 12 Eylülünden sonra çıkarılan bu yasaların 1983'ten sonra Anavatan 
Partisi İktidarı döneminde değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılmasıdır. 

özetleyecek olursak; Kişilerin, yargı kararı olmadan lekelenmelerine bigâne kalınmıştır. 
Hukuk devleti ilkeleri yok sayılmıştır. Yargı kararlarını, bakanlar uygulamamışlardır. Silahlı 
Kuvvetler dahi uygulamadan rahatsız olmuş, 1985 ve 1987 yıllarında ilgili bakanlığa durumu 
iletmiş, ancak Anavatan hükümetleri, silahlı kuvvetlerden daha çok 1402'ci olmuşlardır. 

öğretmenlere, profesörlere, doçentlere, yardımcı doçentlere, İETT çalışanlarına, sağlık me
murlarına, zabıtalara, polis komiserlerine, ziraat teknisyenlerine, emniyet müdürlerine, işçilere 
yapılan haksızlıklar ortaya konulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bu Meclis araştırması önergesini, kişilerin şeref ve haysiyeti kutsal 
olduğu için, kişi dokunulmazlığının korunması için, hukukun üstünlüğünü ve hukuk devletini 
savunduğumuz için, tabiî hakim ilkesini yaşatmak için, hak arama hürriyetini savunduğumuz 
için, suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimsenin suçlu sayılamayacağı için, hiçbir kimse 
veya organ, kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamayacağı için, keyfî uy
gulamalara son vermek için, keyfî uygulamaları yapanları tespit, teşhir ve tescil için destekli
yor, Grubum ve şahsım adına saygılarımı sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sosyal Demokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Ali Uyar; buyurun. (SHP sıralarından 

alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA ALI UYAR (Hatay) — Sayın Başkan, her şeyden önce, öyle zan

nediyorum ki, gerek İçtüzük gereği, gerekse nezaket kuralları gereğince, bakanın, Hükümet 
adına konuşmasını yaptıktan sonra, görüşmeleri baştan sona kadar takip etmesi gerekiyordu. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Takip ediyor. 
ALİ UYAR (Devamla) — Nerede takip ediyor? En azından salonda bulunması gerekirdi. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Öyle bir âdet yok ki. 

ALİ UYAR (Devamla) — Yapmayın Sayın Bakan, şimdi sorsam size -özür dilerim- "Sa
yın Bakan ne konuştu" desem, söyleyebilir misiniz? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 12 Eylül 1980 askerî müdahalesinden sonra görevle
rinden uzaklaştırılan ve 1402'likler olarak anılanların atılma nedenleri ile görevlerine son ve
renleri ve görevlerine dönmelerini önleyenleri tespit etmek amacıyla, arkadaşlarımla birlikte 
verdiğimiz araştırma önergesi üzerine, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına söz almış bu
lunuyorum. Sözlerimin başında hepinizi Grubum ve şahsım adına en içten sevgi ve saygılarım
la selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün, burada, temel hak ve hürriyetleri ellerinden alınmış, maddî 
ve manevî işkenceye maruz kalmış onbinlerce insanın durumunu görüşeceğiz ve görüşmeleri
miz sonunda, ülkemizin kara listeye alınmasına neden olanları, insanlık adına utanç verici uy
gulama yapanları ya meydana çıkaracak; insan hakları, demokrasi, özgürlük adına tarihî, ana
yasal ve şerefli bir karar vereceğiz ya da bu önergeyi reddederek, insan haklarının, demokratik 
hak ve özgürlüklerin çiğnenmesine göz yumacak, bu hakların ihlalinin devamı için yeşil ışık 
yakacağız. Soruna, bu açıdan bir yaklaşımda bulunmamızı ve insan haklarına, demokratik hak 
ve özgürlüklere saygı duyan birer milletvekili olarak hareket etmenizi diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın burasında, önce bazı tespitlerde bulunmak istiyorum. 
Bu nedenle, 12 Eylül 1980 öncesine bir göz atmakta yarar görüyorum. 

Bilindiği gibi, 14 Ekim 1979'da ülkemizde bir ara seçim yapılmış ve Cumhuriyet Halk Partisi 
bu ara seçimde oy kaybetmiştir. Ara seçim sonucu olmasına rağmen, CHP, siyasî ahlakı gere
ği, iktidarı terk etmiş ve Sayın Demirel hükümeti kurmuştur. 

Bu ara seçimde, MSP İzmir Senatör adayı Sayın Turgut özal seçimi kaybetmiş, ardından 
DPT ve Başbakanlık Müsteşarlığına getirilmiştir. 

Emekli olduktan sonra "İhtilal olgunlaşsın, halk tarafından tamemen tasvip edilsin diye 
bir yıl bekledik, bu ara çok kan aktı" diyen merhum Bedrettin Demirel, İkinci Ordu komutanıdır. 

Yine, basından öğrendiğimize göre, Adalet Partisi Hükümeti, Sıkıyönetim Komutanlığı
na dosya vermiş, bu dosyada anarşistlerin adları, soyadları, resimleri, adresleri ve evlerinin kro
kileri gösterilmiştir. Ne var ki, bu dosyalar, uzun müddet bakledikten sonra 12 Eylül sabahı 
açılıyor, ortalık birden sütliman oluveriyor, olaylar bıçakla kesilmiş gibi duruyor. 

Yine basından edindiğimiz bilgilere göre, zamanın Başbakanı Sayın Demirel, Kara Kuv
vetleri Komutanı Sayın Ersin'e, "7 aydır, bir alayın, olayların çok fazla cereyan ettiği Siverek'e 
neden gitmediğinizi" sorunca, "Bir iki gün içinde alayın oraya vardığını bildireceğim" yanıtı
nı alır. Bir müddet sonra, Sayın Demirel, Zincirbozan'a gider, Nurettin Ersin, Millî Güvenlik 
Konseyi üyeliğine gelir... 
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6 Eylül 1980 tarihinde Konya'da "Kudüs'ü Kurtarma Mitingi" yapılır. Bir anda şeriatçıla
rın gösterilerine dönen mitingte tstiklal Marşı okunurken halk yere oturur. Bu olay tüm yurtta 
büyük bir infial ve üzüntü yaratır. 

KADİR DEMİR (Konya) — Halkın tümü değil, bir kısmı oturdu. 
ALÎ UYAR (Devamla) — Yani, şimdi, tstiklal Marşı okunurken halkın yere oturmasını 

tasvip ediyorsun... 
BAŞKAN — Sayın Uyar, konunuzun dışına çıkarsanız elbette müdahale olur. 
ALI UYAR (Devamla) — Ben sebeplerini irdeliyorum. 
BAŞKAN — 20 dakikanızı bu girişe hasrederseniz, konuşma sürenizi doldurursunuz, esa

sa da giremezsiniz; o zaman da, "Sayın Başkan esasa girmeden sözümü kesti" dersiniz. Onun 
için, "Esasa geliniz ve konuya giriniz" diye sizi uyaracaktım. 

ALÎ UYAR (Devamla) — Sayın Başkanım, konuşmamı ona göre ayarladım. 20 dakika 
grup adına, 10 dakika da imza sahibi olarak konuşacağım. Eğer zamanı aşarsam, hemen mik
rofonu kapatın. 

BAŞKAN — Efendim, son konuşmacı olsaydınız şahsınız adına konuşma hakkınızı şimdi 
verirdik; ama, 10 dakikalık kişisel konuşma hakkınızı elbette sayın ANAP sözcüsünden sonra 
kullanırsınız. Demek istediğim, konuya girin. 

Buyurun. 
ALİ UYAR (Devamla) — Sayın Evren, Genelkurmay Başkanı; Sayın Çağlayangil, Cum

hurbaşkanı Vekili. Sayın Çağlayangil, Evren'e, "Ordunun bir sıkıntısı var mı? Konya mitingi 
rahatsızlık yarattı mı?" diye sorar. "Sıkıntımız yok, miting bir rahatsızlık yaratmadı" diye ya
nıtlar. Sonra ihtilal olur, miting de bu ihtilalin sebepleri arasında gösterilir... Ne hikmetse, mi
tingi tertipleyen belediye başkanının yıldızı ondan sonra çok parlar. 

12 Eylül 1980 öncesinde uygulanmakta olan ekonomik sistemin içine düştüğü yeni buna
lım, uluslararası emperyalizmin, uluslararası sermaye örgütlerinin, IMF'nin, Dünya Bankası
nın önerileri doğrultusunda hazırlanan 24 Ocak kararları ile aşılmak istenmiş; daha önce MESS 
başkanı iken, emekçi sınıfa takındığı sert tavırlarla sermaye çevrelerinin gözüne girmiş, tam 
not almış Sayın özâl tarafından hazırlanan bu kararlar ile, ücretlerin dondurulması, emeğin 
yarattığı değerlerin sermayeye aktarılması gibi önlemler öngörülmüştür. Bu kararların, işçi sı
nıfı, aydın katmanları ve halkın büyük bir kesimi tarafından tepki ile karşılanacağı şüphesizdi 
ve yine bu kararların, ancak sıkıyönetimle uygulanabileceği bir gerçekti. 

Nitekim, anarşi ve terörden halk çok yılmış; yani, emekli orgeneral merhum DemirePin 
dediği gibi, ihtilal olgunlaşmış, halk tarafından artık tamamen benimsenmiş, dolayısıyla mü
dahalenin artık tam zamanı gelmiştir. 12 Eylül 1980 günü müdahale olmuş; daha önce bir tür
lü önlenemeyen olaylar, cinayetler, kan dökülmeleri, ne hikmetse, birden duruvermiş, ortalık 
birden sütliman olmuştur. 

12 Eylül 1980 öncesi olaylarının sorumlusu olarak bazı insanların gösterilmesi, bazı va
tandaşların kurban edilmesi gerekiyordu. Halk arasında çok iğrenç bilinen ve gammazlık de
nilen muhbirlik müessesesi gündeme getirilmiş ve teşvik edilmiştir. İşine gücüne devam eden 
onbinlerce insan ihbar edilerek, gammazlanarak, birkaç kuruş menfaat karşılığında iftiraya kur
ban edilerek işinden atılmış, bölgesi dışına sürülmüştür. Bu insanlar, yargılanmadan, kafalar
da mahkûm edildiler. Uluslararası anlaşmalarda, Anayasamızda güvence altına alınan hakları 
kullandıkları için; düşünce Özgürlüğü, yazma ve örgütlenme özgürlüğü, seçme ve seçilme öz
gürlüğünü kullandıkları için kurban edildiler. 
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Yine uluslararası anlaşmalarda ve Anayasamızda kendilerine tanınan, vazgeçilmez, dev
redilmez, dokunulmaz haklarından olan savunma hakları; tarafsız ve bağımsız yargı organla
rında, yargılanma hakları ellerinden alınarak mahkûm edildiler. 

Değerli milletvekilleri, insan haklan, kişinin, toplumsal yaşamdan kaynaklanan vazgeçil
mez, dokunulmaz ve devredilmez hakları olarak tanımlanır. Bunlar, kısaca, yaşam hakkı, kişi 
güvenliği, işkence yasağı, düşünce ve düşüncesini açıklama özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, 
dernek ve sendika hakkı, grev ve toplusözleşme hakkı, çalışma hakkı, bilim ve sanat özgürlü
ğü, inanç ve vicdan özgürlüğü, basın özgürlüğü, savunma hakkı, bağımsız mahkemelerde yar
gılanma hakkı, seçme ve seçilme hakkı gibi haklardır. 

12 Eylül 1980 sonrası, saydığım bu haklar, onbinlerce insanın elinden alınmıştır. Suçları 
ise, altında devletimizin imzası bulunan tnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde, Avrupa İn
san Hakları Sözleşmesinde, ILO Sözleşmesinde ve Anayasamızda güvence altına alınan yuka
rıda saydığım haklara dayanarak, örgütlenme, düşünme, yazma, seçme ve seçilme hakkını kul
lanmaktır. 

Değerli milletvekilleri, bu insanlarımızın elinden alınan veya kullandıkları için, dar gö
rüşlü bazı kadrolar tarafından potansiyel suçlu ilan edilmelerine neden olan, devredilmez, do
kunulmaz, vazgeçilmez bu haklar, insana altın tepsi içinde sunulmamış, gökten zembille inme
miştir. Binlerce yıllık bir evrim ve asırlarca süren, milyonlarca insanın, onbinlerce düşünürUn 
kanı akıtılarak, yakılarak, prangada çürütülerek, derisi diri diri yüzülerek kazanılmış, insanlı
ğa mal olmuş haklardır. Bunları ortadan kaldırmaya, askıya almaya veya çiğnemeye hiç kimse
nin hakkı yoktur ve olmamalıdır. 

Değerli milletvekilleri, bugün durumunu görüştüğümüz Türk siyasî tarihine verdikleri onur
lu mücadeleleriyle de, tarihe "mağlup edilmeyenler" diye geçecek 1402'likler veya 12 Eylül fa
şizminin kurbanları; aydınlıktan, uyanan insanlardan korkan egemen güçlerin, ilk olmayan; 
fakat son olmasını arzuladığımız kurbanlarıdır. Karanlığa, zulme, despotizme karşı savaşan
lar, tarihte şerefle yazılıdır. Kimi yakılmış, kimisinin derisi diri diri yüzülmüş, kiminin dili ke
silmiş, kimileri ise prangaya vurularak çürümeye bırakılmıştır. Yaşamlarını insanlık için seve 
seve feda eden bu insanların isimleri, tarihe altın harflerle yazılmış, heykelleri ise en büyük 
kentlerin kalbinde gururla dimdik durmaktadır. 

TALAT tÇÖZ (İstanbul) — Şimdi kaldırıyorlar... 
ALÎ UYAR (Devamla) — Lâkin, katillerinin hiçbirinin mezarları bile yoktur; ya tahrip 

edilmiştir ya da sürülerek tarla haline getirilmiştir. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Değerli milletvekilleri, insan haklarından bahsediyoruz; bu sıkmasın sizi. 
12 Eylül sonrası, aydına, halkçıya, bilgine, bilime saldırılar o kadar yoğunlaştı ki, saldırı

lar düşmanlık sınırına vardı, öyle ki, halkı uyandıranlar sistemli işkencelere tabi tutuldu, ki
taplar yakıldı, hapishane ve nezarethaneler tıka basa dolduruldu, insanlığın entelektüel mira
sının yayılmasına, kuşaktan kuşağa geçerek, insanlığa mal olmasına hizmet eden, yazar, çizer, 
düşünür, sanatçı, emekçi ve emek yanlısı, düşman ilan edildi; ama onların fikirleri, düşünce 
ve görüşlerinin insanoğlunu bir güneş gibi aydınlatması önlenemedi, önlenmesi de mümkün 
değildi. Zira, tarihsel gelişme doğrultusu, aydınlıktan yanadır; bu bir doğa yasası, bu bir top
lum yasasıdır. Bunu anlamayanlar anlamak istemeyenler, çıkarları, anlamalarına engel olan
lar, kendi çıkarları ve kişilikleriyle tarihin karanlığına gömülecek ve hiçbir güç bunu önleyeme
yecektir. 
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Değerli milletvekilleri, demokrasi sözcüğünün dünyada en çok kullanıldığı ülkelerden bi
rinde yaşıyoruz. Bunda, herhalde, en önemli sebeplerden biri ona olan özlemimiz rol oynar
ken, yanı sıra, asıl, demokrasinin, evrensel anlamda, insanlık için taşıdığı önemin çeşitli top
lumlar tarafından gün geçtikçe daha çok kavranması, demokrasiyi korumak ve sınırlarım ge
nişletmek için gösterilen çabaların kesintisiz sürdürülmesine karşılık, bizde 10 yılda bir periyo
dik bir şekilde kesintiye uğratılmasının payı çok büyüktür. Nitekim, 70 yıllık cumhuriyetimiz
de en eski siyasî partinin 7 yaşında olması düşündürücüdür. Demokrasi adına son derece 
üzücüdür. 

Demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları kavramları birbirinden ayrılamaz. Demokrasi 
demek, insan haklarına saygı demektir. Bu saygıyı göstermeyen bir yönetime de demokrasi adı 
verilemez. İnsanlar, demokrasiyle yönetilen insan olmakla yetinmeyip, demokrasiyi bir yaşam 
biçimi olarak benimsedikleri ölçüde, demokrasi bir içerik kazanabilir ve sağlam temeller edi
nebilir, sağlıklı ve kalıcı bir nitelik kazanabilir. 

Değerli milletvekilleri, doğa bilimlerine göre, canlı varlık, gelişmesinin belli bir aşamasın
da düşünme ve konuşma yeteneğini kazandı; o dönemden beri, insan denilen varlık vardır. Bu 
varlık bazılarına göre en şerefli yaratık, bazılarına göre de düşünen hayvandır. Gerçekten de, 
insanı hayvandan ayıran en önemli özellik, düşünebilmesi, düşündüğünü de çeşitli yollardan 
ifade edebilmesidir. O canlı, düşünebildiği için insandır. İnsanı düşünceden soyutlamak, onu 
yok saymaktır, tnsan ile düşünce, öylesine ayrılmaz bir bütündür. 

Nitekim, ünlü Fransız Filozof Descartes, "Mademki düşünüyorum, o halde varım" der
ken var olmanın temel koşulunun düşünme yeteneği olduğunu, düşünme ile var olmanın ayrıl
maz bir bütün olduğunu ifade etmek istemiştir. 

Aynı şekilde, düşünce ile özgürlüğü ayrı düşünmek olanaksızdır, tnsan - düşünme - öz
gürlük üçlüsü, birbirinden ayrılamaz. Birinin ortadan kaldırılması, diğer ikisinin de yok edil
mesiyle, eşanlamdadır. 

Değerli milletvekilleri, özgürlükler, düşünce özgürlüğünün bir ürünüdür. Bu nedenle, dü
şünce özgürlüğü, bütün özgürlüklerin anasıdır. Çağdaş anlamdaki düşünce özgürlüğü ilkesi, 
yüzyıllarca süren siyasal haklar savaşının bir ürünü olmuştur. Düşünce özgürlüğü ve diğer haklar, 
kökenini 17 nci ve 18 inci Yüzyılların doğal hukuk ve kişi haklan ilkesinden almış, giderek 
1789 tnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisinde ve daha sonra da çağdaş anayasalarda, altında ülke
mizin de imzası bulunan tnsan Hakları Evrensel Bildirisinde ve Avrupa tnsan Hakları Bildiri
sinde yer alarak teminat altına alınmıştır. 

Örneğin, yaşama hakkı; işkence, insanlık dışı ve haysiyet kırıcı ceza ve muamelelere karşı 
korunma hakkı; özgürlük ve güvenlik hakkı; yasal, tarafsız ve bağımsız hâkim önünde yargı
lanma hakkı; ceza yasalarının geriye yürütülmesine karşı korunma hakkı; toplantı, dernek ve 
sendika kurma hakkı gibi haklar bu anlaşmalara giren önemli haklardır. 

Türkiye Cumhuriyeti, tnsan Hakları Evrensel Beyannamesini, ILO Sözleşmesini ve Avru
pa tnsan Hakları Anlaşmasını imzalamış ve onaylamıştır. Böylece, anlaşmada yer alan bütün 
insan hak ve özgürlüklerine saygı göstermeyi taahhüt etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, her çağın büyük ve uğrunda kitleleri ihtilale ve ölüme kadar götü
ren bayrak fikirleri vardır. 20 nci Yüzyılın insanlığı, dünya savaşlarının, otoriter ve totaliter 
rejimlerinin baskısına karşı bir kurtarıcı olarak, insan hakları fikrine sarılmıştır. Evrensel insan 
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hakları, Avrupa tnsan Hakları, Sözleşmesi, Helsinki Nihai Belgesi, ILO Sözleşmesi bu fikrin 
bir bayrak gibi yükselen işaretleridir. Türkiye de bu belgeleri benimsemiş ve hukukuna sok
muştur. Türkiye'nin bu anlaşmaları tasdik etmesi, insan hakları ülküsüne bağlılığının en belir
gin delili olmalıdır; fakat, 12 Eyiül mimarlarının buna uyduğunu, insaf sahibi hiçbir insan ka
bul edemez. 

Değerli milletvekilleri, düşünce özgürlüğünün bir anlamının olabilmesi için, onun, dü
şündüğünü söyleme ve örgütlenme özgürlüğüyle birlikte olması gerekir. Batı ile birlikte olmak, 
kendimizi Batı göstermek için her türlü çabayı denedik; ama, Batı demokrasisinin de Batılı 
olmanın da başta gelen özelliğinin, toplumda değişik düşüncelerin varlığını ve yaşama hakkını 
tanımak olduğunu bir türlü öğrenemedik veya işimize gelmedi. 

Çoğulcu demokrasiyi kâğıt üzerinde kabul ettik; ama, yaşama bir türlü geçiremedik. Ba
tılı anlamda çoğulcu demokrasinin ne olduğunu hiç mi hiç anlayamadık. Çoğulculuk, siyasî 
liberalizmin bir özüdür. Buna göre, hiçbir düşüncenin ayrıcalığı yoktur, her düşünce özgürdür; 
özgürce açıklanır, özgürce örgütlenir; her düşüncenin iktidara gelme hakkı vardır. Düşünce, 
önce içerik bakımından özgürdür. Hiçbir düşüncenin içeriğine sınır getirilemez. Düşünceleri, 
"yararlı ya da zararlı, aşırı ya da ılımlı, meşru ya da gayrimeşru düşünce" diye ayırmak hem 
yanlış olur hem de bu ayırımı sağlıklı olarak belirleyecek bir ölçü yoktur. Düşünce, insan ol
manın temel koşulu olduğuna göre, insan haklarının en soylusu olarak saygıya değerdir. 

BAŞKAN — Sayın Uyar, iki dakikanız kalmıştır, inşallah, bundan sonraki 10 dakikanız
da da konuyla ilgili meseleyi arz edersiniz. Daha oraya hiç gelmediniz, inşallah 10 dakikada 
da onu tamamlarsınız!.. 

ALt UYAR (Devamla) — Tamam efendim. 
O halde, düşünce suçu diye bir şey kabul edilemez. Düşünce suçu varsa, orada, insan ol

manın da suçu vardır demektir. 
Değerli milletvekilleri, günümüzde ve daha önceki dönemlerde, dünyanın birçok ülkesin

de yoğun olaylar, kitle hareketleri ve kanlı, hatta ölümle sonuçlanan çok olay olmuş ve olmaya 
devam etmektedir, örneğin, ispanya Parlamentosu, bir albay tarafından basıldı. Aynı ülkede 
Baskçıların cinayetleri süregelmektedir. Almanya'da Baader Meinhof çetesi, italya'da Kızıl Tu
gaylar, ingiltere'de IRA, kanlı olaylarını sürdürmektedir. Hatta, italya'da, eski Başbakan Al-
do Moro kaçırılarak öldürüldü, ingiltere Başbakanı Teatcher ölümden kılpayı kurtuldu; lakin, 
bu ülkelerin hiçbirinde askerî bir müdahale ne gerçekleştirildi ne de düşünüldü. Olmasını hiç 
arzulamadığımız bu olayların tek çözüm yeri parlamentodur. Parlamento dışında çözüm ara
mak, demokrasiye, insan haklarına yapılacak en büyük saygısızlıktır. Ülkenin sorunları meşru 
zeminde ve ancak parlamentoda sağlıklı ve kalıcı çözüme ulaşabilir. Bunun dışındaki çözüm 
yolları, özellikle Latin Amerika'da ve ülkemizde birkaç kez denendi. Eğer başarılı olsaydı, bu
gün, en müreffeh, en fazla, kalkınmış ülkelerin bu ülkeler olması gerekirdi; ama, durum ortada... 

Değerli milletvekilleri, imza sahipleri adına tekrar kürsüye gelmek üzere şimdilik huzuru
nuzdan saygı ile ayrılıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mehmet Şimşek. (ANAP sıralarından alkışlar) 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Hükümet nöbetçisi değişmiş mi Sayın Başkan? Lütfen 

konunun ciddiyetini sağlayınız. 
BAŞKAN — Efendim konuşanlar da değişiyor, dinleyenler de değişiyor. 
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M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Hükümet temsilcisi değişmez. Meclise hakarettir bu. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Hükümet istifa mı etü? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şimşek. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET ŞİMŞEK (Konya) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin sayın üyeleri; Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar ve 17 arkadaşının 
12 Eylül 1980 askerî müdahalesinden sonra görevlerine son verilen kamu görevlileriyle ilgili 
olarak verdikleri Meclis araştırması önergesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini 
açıklamak için söz almış bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce, Yüce Meclisi saygı ile 
selamlıyorum. 

12 Eylül 1980 askerî müdahalesinden sonra 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda yapılan 
değişiklikle, genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeni açısından, çalışmaları sakıncalı görülen ve
ya hizmetleri yararlı olmayan kamu personelinin ve işçilerin statülerine göre atanması veya işi
ne son verilmesi hakkında sıkıyönetim komutanlarına ilgili kurum ve organlardan istekte bu
lunma yetkisi verilmiştir; sıkıyönetim komutanlarının bu isteklerinin ilgili kurum ve organlar
ca derhal yerine getirilmesi de mecburî kılınmıştır. Sıkıyönetim komutanları, kanundan doğan 
bu yetkilerine dayanarak yaptıkları inceleme sonucunda, genel güvenlik, asayiş veya kamu dü
zeni açısından çalışmaları sakıncalı görülen veya hizmetleri yararlı olmayan kamu personeli
nin veya işçilerin statülerine göre atanmaları veya görev veya işlerine son verilmesini ilgili mer
cilerden istemişlerdir. Bu istekler ilgili mercilerce kabul edilerek kamu personelinin veya işçile
rin görevlerine son verilmiştir. 

1402 sayılı Kanun ve işlemlere karşı dava açılamayacağını hüküm altına aldığından, görev 
veya işlerine son verilenler bu işlemlere karşı dava açamamışlar, açanların davaları da bu se
beple ret edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi zamanında çıkarılan bir kanunla, 30.12.1982 tarihinden önce sıkı
yönetim komutanlarının isteği üzerine görevlerine veya işlerine son verilenlerin durumlarının 
yeniden incelenmesi imkânı getirilmiştir. Bu inceleme sonucunda, genel güvenlik, asayiş ve ka
mu düzeni açısından çalışmalarında sakınca olmadığı tespit edilenler eski görevlerine iade edil
mişlerdir. Sakıncalı olduğu tespit edilenler ise kamu hizmetine alınmamışlardır. 

Genel seçimler yapılıp Türkiye Büyük Millet Meclisinin oluşmasından sonra, milletvekil
lerinin bir kısmı tarafından konu Mecliste gündeme getirilmiş ve hazırlanan kanun teklifleri 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilerek, 1402 sayılı Kanuna göre görevlerine veya 
işlerine son verilenlerin eski görevlerine döndürülmeleri sağlanmak istenmiştir. 

Bu konuyla ilgili olarak Millî Savunma Bakanlığında da kanun tasarısı çalışmalarına baş
lanarak, bu durumda olanların kadrolarının doldurulmuş olabileceği nazara alınarak, eski gö
revlerine eş bir göreve dönebilmelerine imkân tanıyan tasarı hazırlanarak Başbakanlığa sunul
muş ve Hükümetimizce de bu tasarı kabul edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
gönderilmiştir; Millî Savunma Komisyonunda, kanun teklifleri ile kanun tasarısı birleştirilmek 
suretiyle kabul edilmiştir. Birleştirilerek kabul edilen kanun tasarısı, Adalet Komisyonunda, 
görüşülmek üzere sıra beklemektedir. 

1402 sayılı Kanuna göre, görevlerine veya işlerine son verilenler, görevlerine veya işlerine 
son verilen bölgeden veya ülkenin tümünden sıkıyönetimin kaldırılmasından sonra eski görev
lerine iade istemlerinin kurumlarınca reddi üzerine, idarî yargı mercilerine iptal davası açmışlardır. 
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tdarî yargı mercilerine açılan davaları üzerine değişik karar verilmiştir; ancak, davacılar lehine 
sonuçlanan davalara ilişkin kararlar, temyiz üzerine Danıştay tarafından bozularak Türkiye ge
nelinde uygulamada birliği sağlanmıştır. 

Bu davalara temyiz yoluyla bakan Danıştay Beşinci Dairesi, 14.4.1988 tarihinde oyçoklu
ğu ile verdiği 1988/1286 sayılı kararla içtihat değişikliği yaparak, Sıkıyönetim Kanunu ile sıkı
yönetim komutanlarına tanınan yetkinin, sıkıyönetim süresiyle sınırlı olduğundan bahisle, sı
kıyönetimin sona ermesinden sonra tesis edilen göreve iade isteminin reddine ilişkin işlemin 
iptali isteminin reddine dair idare mahkemesi kararını bozmuş ve dava konusu işlemi iptal et
miştir. 

Bu durumda, Danıştay Beşinci Dairesince istikrar bulmuş içtihattan dönülmüş olduğun
dan, içtihatların birleştirilmesi için, konu, Danıytay içtihatları Birleştirme Kuruluna intikal et
tirilmiştir. Danıştay içtihatları Birleştirme Kurulu, 7.12.1989 tarih ve 1989/4 sayılı kararı ile 
sıkıyönetim komutanlarına 1402 sayılı Kanunla verilen yetkilerin sıkıyönetim süresi ile sınırlı 
olduğundan bahisle, sıkıyönetimin, o yerden veya ülkenin tümünden kalkmasından sonra bu 
kanuna göre görevlerine veya işlerine son verilenlerin eski görevlerine iadesi yolunda içtihatın 
birleştirilmesine karar verilmiştir. 

Mevzuatımıza göre, Danıştayın, içtihadın birleştirilmesi hakkındaki kararlarına, Danış
tay, dâire ve kurulları ile idarî mahkemeler ve idare uymak zorundadır. 

Danıştayın söz konusu tevhidi içtihat kararı 9 Şubat 1989 tarihli Resmî Gazetede yayım
lanmış bulunduğundan, bu tarihten itibaren, sıkıyönetim komutanlarının isteği üzerine göre
vine son verilen memurların, diğer kamu görevlilerinin ve kamu hizmetlerinde görevli işçilerin 
eski görevlerine iade edilmeleri zorunlu hale gelmiş bulunmaktadır. 

Bu durumda olanların bir kısmı kurumlarınca görevlerine iade edilmişler, bir kısmının 
ise görevlerine iadeleri işlemleri devam etmektedir. 

Bu konudaki çalışmalar devam ettiğinden, yukarıda arz ve izahına çalıştığım sebeplerle, 
Anavatan Partisi Grubu olarak Meclis araştırması önergesine katılmadığımızı Yüce Meclise saygı 
le arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar^ 

BAŞKAN — Sayın Ali Uyar, imza sahibi olarak, buyurunuz. 

ALÎ UYAR (Hatay) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; demokratik hak ve özgür
lüklerin kısıtlanması, demokratik düzen adına çok acıdır. 

Düşünce ve özgürlük bir bütündür. Düşünce suçlanamaz. Düşünce ve suç kavramının bir 
araya gelmesi, insan tabiatına aykırıdır, bir çelişkidir. Düşüncenin suçlanması, altında ülkemi
zin de imzası bulunan Avrupa tnsan Hakları Bildirisine, demokratik rejimin temel ilkesine, 
çağdaş uygarlık anlayışına aykırıdır. Bugün uygar ülkelerde fikir suçları adı altında bir suç kal
mamıştır. Bu tür suçlardan dolayı insanların tutuklanması, düşünce özgürlüğüne karşı duyul
ması lazım gelen saygı ile bağdaşamaz. 

Sayın milletvekilleri, bugün tnsan Hakları Evrensel Bildirisinde, çağdaş anayasalarda te
mel bir hak olarak yer alan savunma hakkı, uygar tüm toplumlarda kutsal bir hak olarak ka
bul edilmektedir. Anayasamızın temel haklar bölümünde yer alan, "Herkes, meşru bütün va
sıta ve yollardan faydalanmak suretiyle, yargı mercileri önünde iddia ve savunma hakkına 
sahiptir" hükmü, hangi koşullar altında olursa olsun, savunma hakkının mutlak ve sınırsız 
olarak kabul edildiğini anlatmaktadır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin 
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kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez, tavsiyede bulunamaz. Bu, 
yargı görevlerinin bağımsızlığı prensibinin bir neticesidir. Anayasa "Hiçbir makam, merci ve
ya kişi" dediğine göre, bir devlet başkanı da, Millî Güvenlik Konseyi Başkanı da bu hükümle 
bağlıdır ve bu hükme uymak durumundadır. Anayasanın bu hükmüne rağmen, Millî Güvenlik 
Konseyi Başkanı tavsiye ve telkinde bulunmuş, basın yayın organları vasıtasıyla verdiği mesaj
larla da âdeta baskı yapmıştır. 

12 Eylül adaletinin nasıl bir adalet olduğunu Askerî Hâkim Üstün Görsan şöyle anlatı
yor : "Benim görüşüme göre 12 Eylülden sonra yapılan yargılamalar sanki düşmana karşı ya
pıldı. Suçu ne olursa olsun, bir kişiye, sanık olabilme hakkını vermek lazım. Yargılanacak kişi
yi önceden zihinlerde mahkûm etmiş olmak hatalıydı. Yoğun ve kapsamlı bir etkileme vardı. 
Yargı, görevini yapamaz oldu." 

Sayın milletvekilleri, 1402 sayılı Yasaya göre yapılan görevden atma, sü/güne gönderme, 
sıkıyönetim bölgesi dışına çıkarma uygulamaları, sıkıyönetim süresi içine yayılmış olarak uy
gulanmış; bununla ilgili bilgilerin yayımlanması da genellikle sansür edilerek, kamuoyunun 
yeterince bilgilenmesi önlenmiştir. Bu nedenle sıkıyönetim sona erdikten sonra dahi, bu ko-
nuyla ilgili bütün bilgiler, maalesef, elde edilememiştir. 

Sıkıyönetim süresince uygulanan hukuk dışı baskı yöntemleri nedeniyle görevden ayrılan
lar olduğu gibi, 1402 uygulamasını protesto etmek gayesiyle kamu görevinden ayrılanlar da 
olmuştur. 1402 sayılı Yasa uygulamasının sonuçları şu şekilde özetlenebilir : Görevine son veri
lenler 4 891, bunlardan sakıncası kaldırılanlar 3 406, sakıncası devam edenler ise 1 48S kişidir. 
Çalışma bölgesi dışına gönderilenler 4 509 olup, bunlardan 1 869'unun sakıncası kaldırılmış, 
2 640 kişinin ise sakıncası devam etmektedir. Bu rakamlara, sayısı 2 bin civarında olduğu tah
min edilen askerî personel dahil değildir. Onu da dahil edersek, rakam 10 bini aşmaktadır. 

Sözlerimin başında belirttiğim gibi, uluslararası anlaşmalarla ve Anayasamızla güvence 
altına alınan haklarını kullandıkları için, elleri kolları kelepçeli, ağızları kapatılmış olarak yıl
larca suçlandılar, en ağır ithamlara maruz kaldılar; yargılanmadan kafalarda mahkûm edildi
ler; altında ülkemizin imzası bulunan uluslararası anlaşmalar ve Anayasamızda da güvencee 
altına alınan savunma haklarından mahrum edildiler; her şeyi para için yapar göster ildiler. 

Değerli milletvekilleri, 12 Eylülün kurbanı olan 1402'likler ile ilgili çok şey söylendi, çok 
şey yazıldı. Ülkenin ufuklarına bir karabasan gibi çöken 12 Eylülün mimarları, kendilerini haklı 
göstermek için, eli kolu bağlı, her türlü savunma hakkı elinden alınan kurbanlarına, hakarete 
varan sözlü ve yazılı saldırılarda bulundular; 12 Eylül öncesi olaylarının tek sorumlusu onlar-
mış gibi bir imaj yaratmak için ellerinden geleni yaptılar; halkı aldatmak için, gerçekle ilgisi 
olmayan şeyler söylediler; onbinlerce vatandaş hakkında, siyasal, sübjektif bilgiler derlenerek 
görevden veya bölgeden dışarı atıldılar. 

Türkiye'nin kara listeye alınmasına neden olan bütün bu tasarruflarda, başta arşiv araş
tırmaları olmak üzere, MlT raporları, emniyet raporları, karakol soruşturmaları, iftiralar, ob
jektif yanı yok denecek kadar az olan ve kişiler hakkında tek yanlı politik değerlendirmelere 
bağlı, yüzeysel bilgilere dayalı, dedikodu mahiyetinde, hukuk devleti normlarından çok uzak 
bilgiler, kanıt olarak kullanıldı. Kafalarda mahkûm edilen bu kurbanlar ile ilgili ve yukarıda 
saydığım şekilde derlenen bilgiler, gizlilik dereceli sayılmış, ilgililere karşı da kapalı tutularak 

, yanlış ve asılsız suçlamaların düzeltilme olanağı da elden alınmıştır. 
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Bu arada da, kuruluşlar ve kişiler arasında yaranma yarışı da görülmüştür. Yönetimin göz
üne girmek, güven kazanmak için kurumlar da kendi personellerini güvenlik soruşturmaları
na, kişisel veya politik değerlendirmelere tabi tutmuşlar, ihbar ve iftiralara dayanarak görev
den ayırmışlardır. Hukuku çiğnemek, bir hukuk niteliğini kazanmıştır. Demokratik tüm hak 
ve özgürlükler ayaklar altına alınmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Hükümet, 1402 sayılı Yasa ve uygulaması konusunda ILO'ya da 
1986 ve 1988 yıllarında iki rapor sunmuştur. 1986 raporunda özetle; sıkıyönetim komutanları
nın, kamu görevlilerine işten el çektirme veya işyerini değiştirme yetkisinin olmadığı; memur
ların hizmetlerinin faydalı-ya da faydasız olduğu konusunda karar verecek merciin, onu istih
dam eden kamu kurumunun olduğu; işten çakarma ya da işyerini değiştirme durumunda ka
mu görevlilerinin mahkemelere itiraz haklarının bulunduğ; bölgeden uzaklaştırma kararları
nın politik görüş farklarından doğan ayrıcalığa yol açmadığı; ayrıcalığın her türlüsüne karşı 
çıkıldığı; uygulamaya, uluslararası sözleşmelere uygun olarak devam edileceği belirtilmiştir. 

1988 yılı raporunda ise, mahkeme kararı ile haksızlık belirlenirse tazminat dahi alınabildi
ği; nitekim, 12 Eylül 1980'den sonra işten çıkarılanların bir bölümünün, davaları kazanarak 
göreve döndüğü ve tazminat aldığı; genel af yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisinin işi ol
duğu; işten çıkarılan 4 530 kamu görevlisinden 3 999'unun durumunun gözden geçirildiği be
lirtilmiştir. 

Diğer yandan, YÖK Başkanı, 1402'liklerin üniversiteye dönmesinden yana olduğunu za
man zaman açıklamış; fakat bunun, kısa zamanda, bir oyalama taktiği olduğu anlaşılmıştır. 
Verdiği demeçlerle, Sayın Doğramacı, 1402'liklerin görevlerine döndüğü sanısının uyanmasına 
çalışmıştır. 

Gerek Hükümetin 1988 yılı raporunda verdiği sayı ve gerekse Doğramacı'run görevlerine 
dönenlerle ilgili sözlerinin doğruluk payı yoktur. Zira, zarar görenlerin sayısı 4 530 değil, 10 
binin üzerindedir. Üniversiteye dönenlerin sayısı ise bir elin parmakları kadardır. 

Değerli milletvekilleri, Danıştayın, 1402'Iik kamu personelinin görevlerine döndürülmesi-
ne ilişkin içtihadı birleştirme kararından sonra, herkesin üniversiteye dönebileceği veya döndü
ğü imajı yaratılmıştır; lakin bu da bir aldatmacadır. Çeşitli engeller dönüşe set çekmiştir. Bu 
dönüşü kolaylaştırmak, özlük haklarının korunması ve tazminat alınabilmesi; ayrıca görevden 
atanlarla göreve dönüşü güçleştirenleri ortaya çıkarmak, muhbirleri teşhir etmek için bir Mec
lis araştırması açılması gerekmektedir. Türkiye'de demokrasinin sağlam temeller üzerine otur
ması, sağlıklı ve kalıcı olmasının sağlanması için bir Meclis araştırması açılması zorunludur. 

Var olduğu süre içinde, insanın kendisine yaptığı en büyük kötülük, düşüncelerini sınırla
mak, engellemek, hayal gücüne, yaratma yeteneğine set çekmek olmuştur. Bu yüzden, kendi
ni, dünyayı ve evreni tanımadan binlerce yıl kaybetmiştir. 

Gene insanın en yararlı eylemi de, şüphesiz, zekâsını, düşüncesini ve hayal gücünü, ser
best bırakarak, yaratıcılığının emrine sunmuş olmasıdır. İnsanlık tarihi boyunca, insanlığa iv
me katan, ışık tutan, bilimin gelişip serpilmesini sağlayan, insanlığın hizmetine yepyeni bilgiler 
sunan buluşlar, özgür kafaların, insan zekâsının ürünleridir, tnsan düşüncesini ve hayal gücü
nü ortadan kaldırabileceğini zanneden zavallılar her zaman hüsrana uğramıştır. Tarih, her za
man aydınlıktan yana olan gelişmelere tanık olmuştur. Aydınlıktan yana, çağdaş gelişmelerden 
yana karar alarak, çağdaşlığımızı kanıtlamak zorundayız, tnsan haklarına, temel hak ve hürri
yetlere, hür demokratik parlamenter sisteme saygılı olduğumuzu, bunun bir yaşam biçimi ola
rak benimsendiğini, bu önergeyi kabul ederek kanıtlamanızı istiyorum. 
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Bu nedenle, bu önergemizi desteklemenizi diliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (tstanbul) — Sayın Başkan, bir hususu arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güneş. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (tstanbul) — Efendim, araştırma önergeleri görüşülürken, İç

tüzüğümüzün 63 üncü maddesine göre, Hükümetin, araştırma önergelerini başından sonuna 
kadar izlemesi gerekiyor. Bu konuda, bu yasama yılı başından beri yeterli özenin ve dikkatin 
gösterilmediğine tanık olmaktayız; takdirlerinize sunuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuda, tabiatıyla, içtüzükte kesin bir hüküm yok. Sekiz sene
den beri, tatbikatta, Hükümet, kendi yerinde takip ediyor. Zannediyorum -tabiatıyla, bu şahsî 
düşüncem de olabilir- müessesenin benim anladığım tarzda düzenlenmemiş olmasından da ileri 
geliyor. Bakan en sonunda konuşacak veyahut da en başında konuşacak, bir daha konuşma 
hakkı yok; ama, en sonunda konuşacaksa, takip edecek, dinleyecek ve ona göre de cevabını 
verecek. 

Bu itibarla, tatbikat bu yöndedir. Ben, şahsen, Hükümetin bir üyesinin bulunmasını gö
nülden arzu ederim ve bulunuyorlar da; ama mutlak surette Hükümetin aynı üyesinin bulun
ması gerekir diye bir tatbikat da tabiatıyla yok... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Kabul eden bakan. 
BAŞKAN — Temsil, Hükümet adınadır. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, "Her görüşmenin başından sonu

na kadar, Hükümet adına görüş bildirmek üzere... diyor. Görüşmelerin başından sonuna ka
dar o konuyla ilgilenmiş bir sayın bakan ya da bir görevli bulunacak. 

BAŞKAN — Ama, hangi konuda; kanun teklifleri, tasarıları vesaire... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (tstanbul) — Her görüşmede efendim, her türlü görüşmede... 
BAŞKAN — Ama, bu görüşmede Hükümetin bir söz hakkı var mı? 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Efendim, olsa da olmasa da, baştan sona kadar,.. 
BAŞKAN — Gayet tabiî, Hükümet bulunacak. Hükümet de, "Bulunuyorum" diyor. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (tstanbul) — Bulunmuyor efendim. 
BAŞKAN — Soruyoruz, "ben bulunuyorum" diyor bir bakan. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (tstanbul) — Bunu bir tartışma konusu yapıp, bakanları bura

da eleştirmek istemiyorum; ama, Başkanlık da, "Hükümet, görevlendirdiği bir arkadaşı baş
tan sona bulundurursa, tçtüzüğe göre, doğru hareket etmiş olur" uyarısı yahut uygun göreceği 
biçimde bir bildiri yaparsa doğru olur. 

BAŞKAN — İnşallah tçtüzük ona göre tanzim edilir, biz de riayet ederiz efendim. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (tstanbul) — Bizim, Meclisi ciddiye almamıza tçtüzük mani 

değil Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sözlü sorulara geçiyoruz. 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

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

BAŞKAN — Birinci sırada, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in, birinci özal Hüküme
tinde görev alan eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Ali Eser?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

2. — 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 — 2 nci sırada, Afyon Milletvekili, Sayın Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin 
eğitim programlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Baki Durmaz?.. Yok. 
Cevap verecek Sayin Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu'nun, profes
yonel futbol liginde uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Müftüoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

4. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır işletmeleri Genel Müdürlüğü Yöne
tim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/108) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Artvin Milletvekili Sayın Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Ekinci?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 5 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül'ün, spor sahala
rında meydana gelebilecek sportmenliğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Sarıgül?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

6. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, Seul Olimpiyatlarına katuan yöneticilerin görevle
rim ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millt Eğitim Gençlik ve Spor Bakanmdan sözlü 
soru önergesi (6/203) 

BAŞKAN — 6 ncı sıradaki, istanbul Milletvekili Sayın Sarıgül'ün, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu, aynı sebeple ertelenmiştir. 

7. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, Türkiye İtlaflar Bankan Yönetim Kurulu üyelerine 
Ufkin Başbakandan sözlü sorusu önergesi (6/205) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Ban
kası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Kalkan?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığı için soru düşmüştür. 

A — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 20,11.1985 tarihli proto
kolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanım destekleme primi ödendiğine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/234) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler 
Grubuna 20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanı
mı destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Canver?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

9. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği 
Öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onaranı için gerekti malzeme ve isçiliğin karşılıksız olarak T.K.İ. 
Orta Anadolu Linyit İsletmesince karşılandığı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanmdan 
sözlü soru önergesi (6/126) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Ankara Milletvekili Sayın Ömer Çiftçi'nin, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Çiftçi?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Ankara Milletvekili Sayın Ömer Çiftçi'nin, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Çiftçi?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 
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11. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa'da termik sant-
raUar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/128) 

BAŞKAN — 11 nci sırada, izmir Milletvekili Sayın K. Kemal Anadol'un, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Anadol?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 12 nci sırada, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Canver?.. Yok. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 
KAMER CENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, Sayın Bakanın bu konudaki yazılı metnini 

görmek istiyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen oturun... Vazifenizi bilin efendim. 
Başkalarının avukatlığını yapmaya gerek yoktur, oturun efendim, o hazırlığını yapar, yap

maz; çıkar, irticalen konuşur. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Görelim efendim. Yoksa?.. 

BAŞKAN — Sende var mı? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Var! 
Bu hakkın suistimalidir. 

BAŞKAN — Ne yapıyım, terbiye hududunu aşmış bir adama, nasıl cevap vereyim?.. Acze 
düşüyoruz, acze düşüyoruz, gerçekten acze düşüyoruz; terbiye hududu yok... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sizde terbiye hududu yok. 

BAŞKAN — Nasıl hareket edebileceğiz? içtüzük imkân vermiyor. Siz, söylediğiniz sözün 
hududunu, üslubunu edebiyatını bilmiyorsunuz... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Biliyorum, sizden daha iyi biliyorum. 

BAŞKAN — Başkanları çok müşkül duruma düşürdünüz. Türkiye Cumhuriyeti tarihin
de başkanlar hiçbir zaman bu şekilde acze düşmemiştir; ama, siz sebebiyet veriyorsunuz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Aciz hale Başkanlık Divanı düşüyor; Tüzüğü bilmediği için, 
hakkın suiistimaline göz yumuyor. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, ne dersem de, inandırmak mümkün değil... Vazifesi değil, 
söz hakkı yok, konuşuyor... Ne yapacaksın?.. Ondan sonra hakaret ediyor. Ceza versen, kür-, 
süye geliyor hakaret ediyor... Sizi millete havale etmekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. 

13. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş.'nin 
ortaklarına ve şirket anasözleşmesindeyer alan bazı hükümlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/257) 
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BAŞKAN — 13 üncü sırada, Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, devlet bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Postacı?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Ilıman?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Bakanlara bir şey yaptıramaz mısınız Sayın Başkan? 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Bakanları getir tem ez misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, evvela sözlü soru soran arkadaşlar burada bulunur... Kimsenin kim
seye söz söyleyecek hali yok. Herkes kendine göre vazifesini bilirse, bu konuşmaların hiçbirine 
de gerek kalmaz. Bakan, ne derece bu sözlere muhatapsa, gelmeyen arkadaşlar da o derece 
bu sözlere muhatap. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Ben buradayım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Zatı âliniz için söylemiyorum, avukatlık yapanlara söylüyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Başta avukatlığı kendisi yapıyor. 

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

BAŞKAN — 15 inci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Abdullah Ulutürk'ün, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Uluturk?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Samsun Milletvekili Sayın trfan Demiralp'in, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Demiralp?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

17. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, fındık ürünü taban fiyatına ve findik üreticile
rinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in 
cevabı (6/166) 
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BAŞKAN — 17 nci sırada, Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Çakıroğlu'nun, Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Çakıroğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması

na aracılığınızı arz ederim. 
Sayg ı l a r ımla . 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Soru : 
1. 1988 yılında 2 bin lira olarak ilan etmiş olduğunuz fındık taban fiyatı şimdi kaç liradan 

alınmaktadır? 
Üreticiye ödenecek ne kadar borcunuz vardır? 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Sayın Bakan, Konya'da fındık yetişiyor mu? 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, muhterem mil

letvekilleri; Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Çakıroğlu'nun, fındık ürünü taban fiyatında 
ve fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin sorusuna cevap arz etmek üzere huzurlarınıza gel
miş bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1988 -1989 kampanya döneminde Fiskobirlik, kendi nam ve hesa
bına olmak üzere, 2 bin Türk Lirası/kilogram fiyatla fındık mubayaa etmiştir. 2.1.1989 tarihi 
itibariyle, Fiskobirlik, üreticilerinden 246,5 milyar lira değerinde 120 883 ton fındık mubayaa 
etmiş olup, ortalama alım fiyatı 2 039 lira/kilogram olarak teşekkül etmiştir. Kampanya sonu 
itibariyle 143 804 ton ürün alınmış, bedeli olan toplam 292 187 492 000 liranın tümü 13.6.1989 
tarihi itibariyle üreticilere ödenmiştir. 

Bilgilerinize saygıyla sunarım. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, cevapmı arz edeceksiniz, teşekkür mü edeceksiniz? 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — İki sene evvel verilmiş bir soru önergesiydi; ama, 

yine de, cevap verildiği için teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

18. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ÇAY-KUR'un elinde bulunan radyasyonlu 
çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/167) 

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

BAŞKAN — 18 ve 19 uncu sıradaki Trabzon Milletvekili Sayın Çakıroğlu'nun soruları, 
İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 
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20. — Erzurum Milletvekili ismail Kösenin, ispir - Kundura, Tortum - Şayak, Dundu - Yapa
ğı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Erzurum Milletvekili Sayın tsmail Köse'nin Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Köse?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

21. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ilinde yapımları devam eden Gölcük Devlet 
Hastanesine ve sağlık ocaklartna ait inşaatların ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yır
dan Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

BAŞKAN — 21 inci sırada Kocaeli Milletvekili Sayın Alaettin Kurt'un, Sağlık Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Kurt?.. Buradalar. 
Cevap verecek Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

22. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt 'un, Gebze ilçesinde sigorta hastanesi açılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

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

BAŞKAN — 22 ve 23 üncü sıradaki, Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un soruları, sayın 
bakanların bulunmaması sebebiyle ertelenmiştir. 

24. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü ilçe Hastanesi ile bu ilçeye bağlı köylerdeki 
sağlık ocaklannm personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardan Bakanından sorusu 
ve Devlet Bakanı Mehmet Keçecilerin cevabı (6/181) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Eser?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı tarafından sözlü olarak cevap

landırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ali Eser 
Samsun 

Soru : 
Vezirköprü köylerinde devlet-vatandaş işbirliği ile yapılan İS'e yakın sağlık ocağında hiç

bir sağlık personeli ve gerekli araç-gereç bulunmamaktadır. 
1. Söz konusu sağlık ocaklarına gerekli personelin ve araç-gereçlerin ne zaman temin edi

leceğinin bildirilmesini arz ediyorum. 
2. Vezirköprü İlçe Hastanesinde eksik bulunan ebe-hemşire gibi eksik yardımcı sağlık 

personeli ne zaman tamamlanacaktır? 
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BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser tarafından, Vezirköprü sağlık hizmetleriyle ilgili olarak 
sorulan soruya cevap arz etmek üzere huzurlarınıza geldim. 

Toplam nüfusu 100 bin civarında olan Samsun İli Vezirköprü ilçesinde halen 15 değil, 7 
adet sağlık ocağı bulunmaktadır. Bu sayı, ilçe nüfusuyla karşılaştırıldığında, yeterli görülmek
tedir. Tümünün, Ekim 1988 sonu itibariyle, araç ve gereci temin edilmiştir. 

Bu sağlık ocaklarını personel bakımından tek tek ele alacak olursak : Merkez Sağlık Oca
ğında, 3 doktor, 1 sağlık memuru, 3 çevre sağlık teknisyeni, 2 hemşire, 1 ocak ebesi, 1 şoför, 
2 hizmetli; Bahçekonak Sağlık Ocağında, 1 sağlık memuru, 1 hizmetli, 1 ocak ebesi, 1 hemşi
re; Kabah Sağlık Ocağında, 1 sağlık memuru, 1 hemşire; Kılıçgüney Sağlık Ocağında, 1 sağlık 
memuru, 1 hemşire, 1 hizmetli, 1 ocak ebesi; Kuşçular Sağlık Ocağında, 1 sağlık memuru, 1 
hemşire, 1 ocak ebesi, 1 tıbbî sekreter; Mezra Sağlık Ocağında 1 doktor, 1 ocak ebesi; Gölköy 
Sağlık Ocağında 1 sağlık memuru halen görev yapmaktadır. 

Bakanlıkça, doktor ihtiyacı, 2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yüküm
lülüğüne Dair Kanun uyarınca yapılan tayinlerle imkân nispetinde giderilmektedir. Diğer ta
raftan, yardımcı sağlık personeli olan ebe, hemşire atamalarında, tayinler vilayet emrine yapıl
makta, 5442 sayılı ti îdâresi Kanunu uyarınca bu tayinler il içindeki mevcut boş kadrolara da
ğıtılmak suretiyle valiliklerce gerçekleştirilmektedir. Eylül ayında mezun olan yardımcı sağlık 
personeli, daha çok, ihtiyaç görülen kalkınmada öncelikli illere atanmakta, bu personelin de 
en kısa sürede eksikliğinin giderilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu manada Bakanlığı
mızca, sağlık meslek liselerinin süratli bir şekilde geliştirilmesi, kurulması ve bir an evvel me
zun vererek, hizmet bekleyen bu tür ocaklarımızdaki yardımcı sağlık personeli açığının da ka
patılması cihetine gidilecektir. 

Konuyu bilgilerinize saygıyla arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Eser, buyurun. 

ALÎ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum. 

Sayın Devlet Bakanı Keçeciler'in sözlü soru önergeme verdiği cevap, görünürde, tüm per
sonelin, tüm vasıtaların, araç gereçlerin tamamlandığı şekliyle olsa da, sonunda, bir nevi ma
zeret beyanıyla, doktor ve asıl önemli olan yardımcı sağlık personeli ihtiyacının hâlâ belli ne
denlerle giderilememiş olduğunu açıklamıştır. Sorumuz, iki yılı aşkın bir süre önceki şartları 
kapsamakla beraber, halen geçerlidir. Ben o iddiadayım. Vilayet emrine verilen kadroyla bu 
meselenin halledilemeyeceğinin, halen ilçede güncel olarak bir eğitim müessesesinin hemşire 
okulu şeklinde hazırlanmakta olduğu ve bütün yöre halkının, hepimizin bu konuda en büyük 
yardımı sağlayacağının Sayın Bakan tarafından bilinmesini ve bu konuda lütfen çaba sarf edil
mesini arzu ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

25. — Zonguldak Millet vekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu karayoluna ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 
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26. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Âlttner'in, Karabük - Yenice karayolu yapım çalışmalarının 
durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/185) 

27. —Zonguldak Milletvekili Şinasi Âlttner'in, Karabük ilçesi Kaptdlu Köyünde yaptırılacak afet 
evlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/186) 

BAŞKAN — 25,;26 ve 27 nci sıralarda, Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner'in, 
Bayındırlık ve tskân Bakanından soruları vardır. 

Sayın Altıner?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sorular ertelenmiştir. 

28. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'tn, dış ülkelere gidecek vatandaşlara uygulanan vize 
işlemlerinin kolaylastırüması için çalışma yapûıp yapılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/188) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Sayın Mehmet Korkmaz'ın, Dışişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

29. — izmir Milletvekili Fuat Kucı'ntn, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman açıklanacağına ve 
kestane ürününe taban fiyat verilmesi için çalışma yapdtp yapılmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Sayın Fuat Kılcı'nın, Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Kılcı?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

30. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, inek ithalatım ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru- önergesi (6/317) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin'in, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Keskin?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 31 inci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Abdullah Ulutürk'ün, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Uluturk?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

32. — içel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, "Tarsus'un, şimdilik il yapılmasının 
düşünülmediğine" dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) (1) 
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BAŞKAN — 32 nci sırada, tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Talay?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
33. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Kocaeli ili Gebze İlçesinin öğretmen ihtiyacına iliş

kin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/199) 
BAŞKAN — 33 Üncü sırada, Kocaeli Milletvekili Sayın Alâettin Kurt'un, Millî Eğitim Genç

lik ve Spor Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Kurt?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Baka{j?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
34. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Gebze ilçesi adliye binasmtn ve bu ilçede ağtr ceza 

mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/200) 
BAŞKAN — 34 üncü sırada, Sayın Kurt'un, Adalet Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Kurt?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
35. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu Çağdaş Boya Sanayii

nin isletme ruhsatı bulunup bulunmadığına ilijkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu ve Devlet Baka
nı Mehmet Keçeciler'in cevabı (6/201) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Sayın Kurt'un, Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Kurt?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması

na aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Alâettin Kurt 
Kocaeli 

Soru : 
1. Bakanlığınızın bilgisi dışında herhangi bir sanayi kuruluşu işletmeye açılabilir mi? 
2. Eğer Bakanlığınız bilgisi dahilinde olması gerekli ise; 

a) Gebze - Çayırova'da kurulu "Çağdaş Boya Sanayii" nin, Belediyesinden inşaat ruhsatı 
var mıdır? 

b) tnşaat ruhsatı olmayan bir işletmeye elektrik, su verilebilir mi? Verilmiş ise nasıl veril
miştir? 

c) Bu tesisin işletme ruhsatı var mıdır? işletme ruhsatı yok ise nasıl üretim yapmaktadır? 
d) işletme halindeki bu tesisin arıtma tesisi mevcut mudur? 
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BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; Kocaeli Milletvekili Sayın Alftettin Kurt'un, Gebze Çayırova'da kurulu Çağdaş Boya 
Sanayiinin işletme ruhsatı bulunup bulunmadığına ilişkin soru önergesine cevap arz etmek üzere 
huzurlarınızdayım. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Alâettin Kurt, "Bakanlığımızın bilgisi dışında herhangi bir sanayi 
kuruluşu işletmeye açılabilir mi?" diye sormaktadır. Konu, Sanayi Bakanlığının görev alanına 
girmemekle birlikte, sözlü sorunun cevaplanması bakımından şöyle arz etmek istiyoruz : Açı
labilir, zira 17 Haziran 1989 tarih ve 20198 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3S72 sayılı tşyeri 
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair Kanun buna cevaz vermektedir. Sanayi Bakanlığının izni olmadan da işyeri açılabil
mektedir. Bu kanuna göre inşaat ve işletme ruhsatlan; 

a) Belediye hudutları ve mücavir alan dışında kalan tüm işyerleri ve işletmelere, valilikler 
ve kaymakamlıklar, 

b) Belediye hudutları ile mücavir alan içinde kalan tüm işyerleri ve işletmelere de beledi
yelerce izin verilmektedir. 

Bu hususu özellikle bilgilerinize sunuyoruz. 
Bahsettiğiniz boya sanayii ile ilgili, Sanayi Bakanlığından alınmış bir ruhsat söz konusu 

değildir. 
Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

ALÂETTtN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, sorularımın hepsine cevap verilmedi. 

BAŞKAN — Sayın Kurt, o zaman, soru cevaplandırılmış oluyor. 

ALÂETTtN KURT (Kocaeli) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; vermiş bulun
duğum sözlü soru önergesini biraz önce dinlediniz; daha sonra, Sayın Bakanımızın vermiş ol
duğu cevabı da dinlediniz. Siz de herhalde takdir edersiniz ki, soru önergemdeki mevcut soru
ların cevaplan tam verilmedi. 

Burada bir daha sorayım : "Belediye dahilinde de olsa, haricinde de olsa, Çağdaş Boya 
Sanayiinin inşaat ruhsatı var mıdır?" diye Bakana soruyorum. Belediye sınırlarının dahilinde 
ise, bu inşaat ruhsatını belediyenin vereceğini, eğer haricinde ise valiliğin vereceğini biliyorum. 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sanayi Bakanlığı tarafından ve
rilmiş bir ruhsat yok. 

ALÂETTtN KURT (Devamla) — Sayın Bakan, bunu burada tekrarlıyor. Ben, "Ruhsat 
var mıdır?" diyorum. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Bakanlığın vereceği cevap değil. 

ALÂETTtN KURT (Devamla) — Sayın Bakana soruyorum : Belediyesi tarafından veril
miş bir ruhsat var mıdır? Sorumun birisi bu. 

Zt\A ERCAN (Konya) — Adres yanlış. 
BAŞKAN — Sayın milletvekili sözlü soruyu nereye vereceğini bilir. ' 
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YASİN BOZKURT (Kars) — Bilememiş ama. 

BAŞKAN — Siz adresi doğrultursunuz. 

ALÂETTtN KURT (Devamla) — tki : Eğer bu inşaat ruhsatı varsa, işletme ruhsatı var 
mıdır? Çünkü, bir sanayi kuruluşu, sanayi tesisidir, işletme ruhsatı var mıdır? Eğer işletme 
ruhsatı yoksa, üretimi nasıl yapabiliyor? 

işletme halindeki bu tesisin -boya ürettiğine göre- atık suları var. Zehirli boya maddeleri 
bu atık sulara karışıyor, bu atık suları tasfiye edecek bir tesis var mıdır? Bu sorularımın hiçbi
risi cevaplandırılmış değil; hepsi ayakta duruyor. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Afyon Milletvekili Sayın Abdullah Ulutürk'ün, Sanayi ve Ti
caret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Uluturk?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

37. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, 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) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ'm Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Şendağ?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

38. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'm, Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Evren, Sart-
yahşi veAğaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/319) 

BAŞKAN — 38 nci sırada, Ankara Milletvekili Sayın Tevfik Koçak'ın İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Koçak?.. Buradalar. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Sayın Başkan, bu soruyu iki yıl önce sormuştum. Sonucu 
belli olduğundan, sorumu geri alıyorum. 

BAŞKAN — Soru geri alınmıştır. 

39. — Kocaeli Milletvekili Alâettm Kurt'un, ülkemize sığman peşmergekrden bir kısmının Gebze» 
- Çaytrova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru soru önergesi (6/320) 

40. —Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapılan harcamaya iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) 
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BAŞKAN — 39 ve 40 inci sıralardaki Sayın Kurt'un soruları, İçtüzüğün 97 nci maddesine 
göre ertelenmiştir. 

41. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç İlçesine bağlı Yarıkkaya ve 
Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/209) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk'ün, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır 

Sayın Durutürk?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

42. —İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988ytltnda gerçekleştirilen gül alım
larına ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/210) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk'ün, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Durutürk?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

43. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Senirkent ilçesine ait kanalizasyo
nun, bazı köylerin tanm arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk'ün Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Durutürk?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 44 üncü sırada, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk'ün, Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Durutürk?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

45. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen kerevit balıklarında 
görülen hastalığın giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişyeri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/213) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk'ün, Tarım Or
man ve Köyişyeri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Durutürk?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
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46. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonunun gelir
lerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

BAŞKAN — 46 net sırada, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk'ün, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Durutürk?.. Yoklar. 
Saym Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

47. — Diyarbakır Milletvekili Fuata Atalay'tn, 5.10.1988 tarihinde Mardin ve Diyarbakır ille
rinde köy korucuları tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi, (6/323) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'tn, içişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Atalay?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

48. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'tn, Siverek ilçesi Konurtepe Köyünden bir vatandaşın 
Kuşlukçayırt Köyü Bircemal Mezrası korucularından biri tarafından öldürüldüğü iddiasına ilikin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın tçişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Atalay?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa hazır bulunmadığından, soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Afyon Milletvekili Sayın Baki Durmaz'in Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Baki Durmaz?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

50. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçilerinin ailelerinin 
parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin, Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/224) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Baki Durmaz'ın Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu vardır. 

Sayın Baki Durmaz?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

51. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1988yılında tedavi masraflarını ödeyemedikleri için 
hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 
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BAŞKAN — 51 inci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Baki Durmaz'ın, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Baki Durmaz?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

52. — Kocaeli Milletvekili, Alâettin Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gazetenin 12.11.1988 ta
rihli nüshasında yer alan silah ticaret ile ilgili habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

BAŞKAN — 52 nci sırada Kocaeli Milletvekili Sayın Alâettin Kurt'un Başbakandan soru
su, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

53. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan edilen Fethiye ve 
Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının durdurulduğu iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Bursa Milletvekili Sayın Abdulkadir Cenkçiler'in Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Cenkçiler?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
54. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut Özal'tn, Göcek'ttkiyaz tatili sıra

sında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/332) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Genç?.. Burada. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

55. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâir İli Uludere İlçesi Kayadibi Köyü Evil 
Mezrasmdaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu ikâmete 
'tabi tutulduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/333) 

56. — Hakkâri Milletveküi Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987yıllarında Hakkâri İli Yüksekova 
İlçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürülen veya yaralı olarak ele geçirilen 
vatandaşlara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) 

57. — Hakkâri Milletveküi Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere ilçesi Şenoba Köyü tabur 
komutanının bazı uygulamalarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/335) 

58. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi Güvenli Köyüne 
ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince el konul
duğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

BAŞKAN — 55, 56, 57, 58 inci sıralardaki sözlü soru önergeleri, Sayın Cumhur Keskin'in 
izinli bulunması sebebiyle ertelenmiştir. 

59. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesinde yapılmakla olan Sü-
merbank Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/239) 
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BAŞKAN — 59 uncu sırada, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk'ün Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Durutürk?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
60. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere J 988 yılında yapılan 

yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/337) 
BAŞKAN — 60 inci sıradaki, Kocaeli Milletvekili Sayın Alâettin Kurt'un Maliye ve Güm

rük Bakanından sorusu, içtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 
67. —İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı köylerdeki vatandaşla

rın smıjlandırddığı ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/341) 
BAŞKAN —• 61 inci sırada, tzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin'in, içişleri Bakanından 

sorusu vardır. 
Sayın Ersin?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunamadığından, soru düşmüştür. 
62. —Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin yakacak sorununa 

üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 
BAŞKAN — 62 nci sırada, Erzurum Milletvekili Sayın ismail Köse'nin, Başbakandan so

rusu vardır, 
Sayın Köse?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, sahibi bulunmadığından bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
63."— Bursa Milletvekili BeytuUah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir şirket tarafından 

istanbul Özel idare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/255) 

BAŞKAN — 63 üncü sırada, Sayın BeytuUah Mehmet Gazioğlu'nun, içişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Gazioğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, sonu düşmüştür. 

64. —Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi mulıabirine verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, Ankara Millet vekil Sayın ibrahim Tez'in, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Tez?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

65. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-iAlem Üniversitesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/342) 
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BAŞKAN — 65 inci sırada, Tekirdağ Milletvekili Sayın Güneş Gürseler'in, Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Gürseler?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 
66. — İzmir Milletvekili VeliAksoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon liranın üzerinde kredi 

verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip ödenmediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/345) 

BAŞKAN — 66 ncı sırada, Sayın Veli Aksoy'un, Devlet Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Veli Aksoy?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
67 — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan Tbmik Santralına 

ve bu bölgede katkısız briket imalatının ne zaman gerçekleştirileceğine ilisin Enerji ve Tabii Kaynalar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

BAŞKAN — 67 nci sırada, Sayın Atilla İmamoğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın tmamoğulu?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

68. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu 'nun, fasulye ürününe taban fiyat verilmesi
nin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/271) 

BAŞKAN — 68 inci sırada, Sayın imamoğlu'nun, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Soru İmamoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bir günde 70 sorudan fazlayı cevaplandırmak?!.. 

Yani, bilmiyorum; ama... 
BAŞKAN — Yorulduysanız, istirahat verebilirim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır; yani, siz yorulmayın. 
69. —Kahramanmaraş Milletvekili Atilla imamoğlu'nun, televizyon yayınlarını izleyemeyen Kah

ramanmaraş iline bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'ta Sümerbank ikinci satış mağazasının ne za
man açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

BAŞKAN — 69 uncu sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın İmamoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
70. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş İlinde, Sosyal Sigor-

talar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanmdan sözlü soru öner
gesi (6/276) 

BAŞKAN — 70 inci sırada, Sayın İmamoğlu'nun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sorusu vardır. 
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Sayın tmamoğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
71. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in Sosyal Sigortalar Kurumu Karabük Hastanesinde 

vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tahrip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/277) 

BAŞKAN — 71 inci sırada, Sayın Şinasi Altıner'in, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Altıner?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. * 
Soru ertelenmiştir. 
72. —Denizli Milletvekili Adnan Keskm'm, UJaflar Bankası Samanpazart Şubesince Öztur Anonim 

Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 
BAŞKAN — 72 nci sırada, Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin'in Devlet Bakanın

dan sorusu vardır. 
Sayın Keskin?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
73. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî partilerin radyo ve televiz

yon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına dair Avrupa Konseyi Kararına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

BAŞKAN — 73 üncü sırada, Samsun Milletvekili Sayın trfan Demiralp'in Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Demiralp?.. Yoklar. • 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 
74. —Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, TEK Toroslar işletmesinin Çukurova Elektrik A.Ş.'ne 

devredilmişinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/348) 

BAŞKAN — 74 üncü sırada, Hatay Milletvekili öner Miski'nin, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Miski?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
75. — Bursa MilletvekiliBeytulla/ı Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Denizinde trol ve algarina 

ile balık avcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/280) 
BAŞKAN — 75 inci sırada, Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, İçişleri 

Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Gazioğlu?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 
76. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, gece bekçilerine de silah tazminatı verilip verilmeyeceğine 

ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 
BAŞKAN — 76 ncı sırada, tzmir Milletvekili Sayın Fuat Kılcı'nın, İçişleri Bakanından 

sorusu vardır. 
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Sayın Kılcı?.. Yoklar. 
, Cevar verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru Sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bütün sorulara bir tek bakan cevap veriyor. 

Bir bakan bu kadar kişiye cevap veremez, lütfen... 

77. — İzmir Milletvekili Fuat Kücı'nın, Ödemiş İlçesinin ne zaman il yapılacağına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) 

BAŞKAN — 77 nci sırada, tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İçişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Kılcı?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 
78. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın Olağanüstü Hal Bölge Wüiğinin kurulmasından 

sonra bölgede kaç kişinin korucu olarak görevlendirildiğine ve korucuların karıştıkları adlî olaylara ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

BAŞKAN — 78 inci sırada, Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Atalay?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 
79. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AİDS'ti hastaların sayısına ve bu konuda ne gibi 

tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/284) 
BAŞKAN — 79 uncu sırada, Sakarya Milletvekili Sayın Ahmet Neidim'in, Sağlık ve Sos

yal Yardım Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Neidim?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
80. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Keçiborlu ilçesine bağlı Gülköy ve Kavak köylerine 

sağık evi yaptırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/285) 
BAŞKAN — 80 nci sırada, İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Gürdal?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi bulunmadığından bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
81. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Keçiborlu ilçesinin içme suyu ve kanalizasyon so

runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) 
BAŞKAN — 81 inci sırada, Sayın İbrahim Gürdal'ın, Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Gürdal?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
82. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta ili Senirkent Devlet Hastanesinin sorunla

rına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/288) 
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BAŞKAN — 82 nci sırada, Sayın İbrahim Gürdal'ın, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sorusu vardır. -

Sayın Gürdal?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. -, 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

83. —Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun IH Hzirköprü ilçesinde şeker pancarı alımlarının 
hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/292) 

84. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun IH Vezirköprü ilçesinde Devlet - millet yardtm-
laşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yaüı öğrenciyurdunun ne zaman açuacağtna ilişkin Müli Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

85. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapmana ve E - 5 karayolu 
Hendek - Düzce güzerhâhıntn onarvnma ilişkin Baymadık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

BAŞKAN — 83, 84 ve 85 inci sıralarda bulunan Sayın Ali Eser'in soruları, İçtüzüğün 97 
nci maddesine göre ertelenmiştir. 

86. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri IH Şemdinli ilçesi Kaymakamı hakkın
daki iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/358) 

BAŞKAN — 86 nci sırada bulunan Sayın Cumhur Keskin'in sorusu, soru sahibinin izinli 
olması nedeniyle ertelenmiştir. 

87. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984yılı Nisan ayından bugüne 
kadar iller Bankasından aldığı avans borçlarının miktarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/360) 

BAŞKAN — 87 nci sırada, Sayın Cemal Şahin'in, Bayındırlık ve İskân Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Şahin?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Nasıl olsa bir bakan var, toptan, hepsine bir cevap versin. 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Belli bakanlıklara sorulan so

rulara cevap veriyoruz; İçişleri ve Sağlık Bakanlığı gibi. 

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

BAŞKAN — 88 inci sırada bulunan, Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Çakıroğlu'nun 
sorusu, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, Ma
liye Bakanı burada. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Mehmet Çakıroğlu'nun bu sözlü sorusundan daha evvel bir 
sözlü sorusu görüşüldüğü için; bir milletvekiline bir oturumda bir defa sözlü soru önergesi 
görüşme imkânım tanımak ve diğer milletvekkillerine sıra gelmesini sağlamak için İçtüzük böyle 
bir hüküm koymuş, biz de bunun gereğini yerine getiriyoruz. 
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M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Bakan o maddeyi daha okumamışlar mı Sayın 
Başkan?. 

BAŞKAN — Okumayan çok var. 

89. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'tn, Sivas ili Gürün ilçesi Çayboyu Mahallesinde inşa 
ettirilen afet komUlartmn hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/298) 

BAŞKAN — 89 uncu sırada, Bingöl Milletvekili Sayın Haydar Baylaz'ın, Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sorusu var. 

Sayın Baylaz?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

90. — İsparta Milletvekili ibrahim Gür dal'm, İsparta ili Sütçüler ilçesindeki Sağlık Merkezi ile 
Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağtnm doktor ve araç sorunlartna ilişkin Sağltk ve Sosyal Yırdım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

BAŞKAN — 90 ncı sırada, İsparta Milletvekili Sayın İbrahim Gürdal'ın, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gürdal?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi bulunmadığından soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

91. — Mardin Milletvekili Süleyman ÇeUbi'nin, Kara/caya Barajı için kamulaştırılan arazilere 
ve kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/308) 

BAŞKAN — 91 inci sırada, Mardin Milletvekili Sayın Süleyman Çelebi'nin, Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Çelebi?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

92. —izmir Milletvekili Fuat Kucı'nın, Çeşme Urgi Dairesi Müdürü hakkında ihbar ve[şikâyet
te bulunulup bulunulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

BAŞKAN — 92 nci sırada, izmir Milletvekili Sayın Fuat Kılcı'nın, Maliye ve Gümrük 
Bakanından sorusu var. 

Sayın Kılcı?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — 93 üncü sırada, Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser'in sorusu, içtüzüğün 97 
nci maddesine göre ertelenmiştir. 

94. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'tn, 1985 — 1988yıllarında Kaynak Kullanımını Des
tekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi alanlara ve adı geçen Fondan kim
lere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/370) 
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BAŞKAN — 94 üncü sırada, Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kalkan'ın, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Kalkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

95. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Mardin ili Midyat ilçesinde görevli bir 
komiser yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/371) 

BAŞKAN — 95 inci sırada, Mardin Milletvekili Sayın Mehmet Adnan Ekmen'in, İçişleri 
Bakanından sorusu var. 

Sayın Ekmen?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru düşmüştür. 

96. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'tn, İsparta - Eğirdir ilçesi Endüstri Meslek Lisesi 
Sanat Okulunun ne zaman yapüacağma ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanmdan sözlü soru 
önergesi (6/311) 

BAŞKAN — 96 nci sırada, İsparta Milletvekili Sayın İbrahim GürdaFın, Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sorusu var. 

Sayın Gürdal?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 97 nci sırada, Manisa Milletvekili Sayın Ümit Canüyar'ın Başbakandan so
rusu var. 

Sayın Canuyar?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

98. —Kocaeli Milletvekili Alâetlin Kurt 'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatûı ilköğretim Bölge Okulu
na ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/313) 

BAŞKAN — 98 icni sırada Kocaeli Milletvekili Sayın Alâettin Kurt'un sorusu, İçtüzüğün 
97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

99. — istanbul Milletvekili Mustafa Songül'ün, profesyonel futbol kulüplerinin maç hâsılatların
dan elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğilim Gençlik ve Spor Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/372) 

BAŞKAN — 99 uncu sırada İstanbul Milletvekili, Mustafa Sarıgül'ün, Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sorusu var. 

Sayın Sarıgül?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

100. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Altınkaya Barajı sahasında kalan Samsun İli 
Vezirköprü ilçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) 
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BAŞKAN — 100 üncü sırada, Samsun Milletvekili Sayın trfan Demiralp'in Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Demiralp?.. Yoklar. 
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Cevap sahibi ikinci defa bulunulmadığından soru düşmüştür. 
Çalışma süremizin bitimine az bir zaman kalmış bulunduğundan, Meclis araştırması öner

geleri ile sözlü soruları görüşmek için, 19 Eylül 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.25 

B) YAZ1U SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya yöresinde 5000 e yakın küçük ve büyükbaş 

hayvanın kaybolduğu iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nunyazûı cevabı. (7/1459) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın tçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı

larımızla arz ederim. 
Gürcan Ersin 

Kırklareli 
Trakya yöresinde, S bine, yakın ufak ve büyükbaş hayvan çeşitli zamanlarda kaybolmuş

tur. Çalındığı tahmin edilen bu hayvanların ne olduğunu hiç bir yetkili kuruluş bilmemektedir. 
1. Yükte ağır olan bu hayvanların adeta buharlaşarak kaybolmasını nasıl izah etmek

tesiniz? 
2. Trakya'da ulaşım ve haberleşme çok ileri noktada olduğu halde, faillerin yakalanma

sında neden başarı sağlanamamaktadır? 
3. Bu gelişmeler karşısında başarısız kalan yetkililer hakkında ne gibi işlem yapmayı dü

şünmektesiniz? 
4. Bu olayların önlenememesi nedeniyle vatandaşın Devlete olan güveninin sarsılmakta 

olduğunun farkında değil misiniz? 

T.C. 
tçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 13 9.1990 
HRK.: 7503-35-90/Asyş.Ş. (2824) 

KONU : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya yöresinde çeşitli zamanlarda 5 000'e yakın 

büyük ve küçükbaş hayvanın çalındığı konulu soru önergesi incelenmiştir. 
1. 1989 -1990 yılları içinde Trakya Bölgesinde, 23 büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlı

ğı meydana gelmiş, bu olaylarda; 1464 küçükbaş ve 28 büyükbaş hayvan çalınmıştır. Yapılan 
araştırma ve takip sonucu, çalınan 435 küçükbaş ve 18 büyükbaş hayvan ele geçirilerek sahip
lerine iade edilmiş, adlî makamlara teslim edilen olay sanığı 11 kişi tutuklanmıştır. 
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Faili belli olayların 4 sanığı ile faili meçhul 11 olayın.faillerinin yakalanmasına çalışıl
maktadır. 

2. — Hayvan hırsızlarının önlenmesi için; 
a) Hayvan sahipleri ve çobanlar sık sık uyarılmaktadır. 
b) Ruhsatlı av silahları aldırtmaktadır. 
c) Hayvan pazar ve kesim yerlerinde kontroller yaptırılmaktadır. 
d) Nakiller, Canlı Hayvan Zabıta Belgesi doldurtularak yaptırılmakta, trafik kontrolü 

ile birlikte hayvan nakleden araçlarda hayvan kaynak belgeleri aranmakta, belgeleri olsa bile 
ilgili yer zabıtasından sorulduktan sonra geçişlerine izin verilmektedir. 

e) Müdahale planlarına sabıkalı hayvan hırsızlarının takibi işlenerek, olayların meyda
na gelişinde öncelikle bunlar kontrol edilmektedir. 

0 Hayvan hırsızlığı yapılabilecek bölgelere giren yabancı şahıslar ile hırsızlık halinde hay
vanların naklinde kullanılabileceği değerlendirilen araçların izlenmesine çalışılmakta, köy ve 
ağıllar civarı ile yollarda pusu görevi icra edilmektedir. 

3. Hayvan hırsızlıklarında faillerin kısa sürede yakalanamamalarındaki en büyük etke
nin, olayların zamanında zabıtaya intikal ettirilmemesinden kaynaklandığını arz ederim. 

Abdül kadir Aksu 
tçişleri Bakanı 

2. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, çiftçilerden alman sulama suyu ücretlerine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakam Cengiz Altınkaya 'nın yazılı cevabı. (7/1468) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aracılığınız ile aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevap veril

mesini arz ederim. 
27.7.1990 

Hasan Zengin 
Manisa 

1989 ve 1990 yılında yağış yeterince olmadığı için barajlardan yeterli sulama yapılamadı. 
Sulamaya % 40 civarında zam yapıldı. İhtiyacın 1/3 nispetinde su verildi. Sulama parası tam 
alındı. Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon altında ezilen çiftçinin ürettiği mahsulün tarım 
girdilerinin pahalı olması nedeni ile maliyetleri çok arttı. Mahsulünü değerince satamayan çiftçi 
mağdur oldu. 

1989 - 1990 yılında da Manisa'da Buldan Derbenti, Avşar, Sevinçler ve özellikle Demir-
köprü barajında yelerince su toplanmadığı için, normal yıllara göre 1/3 veya 1/2 nispetinde 
su verilebilmektedir. 1990 yılında sulama ücretine % 150'ye varan zam yapılmıştır. 

Ziraat Odalarından ve çifçilerden aldığım şikâyet mektuplarından da anlaşılmaktadır ki, 
tam sulama yapılmış gibi para alınması haksızlıktır. 

1. Hükümet olarak 1989 ve 1990 yıllarında barajlardan iki sene üst üste 1/3 ve 1/2 nis
petinde su verilebilmiş olmasına rağmen, yeterince su verilmiş gibi tam su parası alınmasını' 
doğru buluyor musunuz? 

2. tki yıldır yeterince su verilemeyişi neticesinde çiftçinin mağdur olduğuna inanıyorsa
nız 1989 yılında alınan paralar ile idare edip 1990 yılında sulama parası almayalım demek ada
letli olmaz mı? 
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3. — Çiftçinin yeterince sulama suyu almamasına rağmen, tam sulamış gibi pars ödeme
lerinin haksızlığı görülmesine rağmen, 1990 yılında illede sulama suyu parası almak istiyorsa
nız; Tam sulama suyu parası yerine, verilen su nispetinde, üçte bir veya yan fiyatına almanın 
adaletli olacağı hususunda ne düşünmektesiniz? 

T.C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla tlişkiler Müşavirliği 14.9.1990 
Sayı : A-13/-230-62-63-01/4250 

Konu : Manisa Milletvekili 
Hasan Zengin'in 
yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 13.8.1990 gün ve 7/1468-5441/24620 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 24.8.1990 gün ve K.K.Gn.Md.07/106-518/04447 sayılı yazısı 

Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın Başbakanı
mızın da Bakanlığımızca cevaplandırılmasını tensip ettiği yazılı Soru önergesi incelenmiştir. 

1990 yılına ait "Sulama ve Kurutma Tesisleri, İşletme - Bakım ve Yıllık Yatırım Ücret 
Tarifeleri" 6200 sayılı Kanunun 28 ve 29 uncu maddeleri uyarınca Maliye ve Gümrük, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile Bakanlığımız temsilcilerinden oluşan komisyon marifetiyle 
hazırlanmış ve Bakanlar Kurulu'nun 9.4.1990 tarih ve 90/368 sayılı karan gereğince de 24.4.-1990 
tarih ve 20501 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

DSt bu ücret tarifelerini uygularken, su dağıtımı için.yapmış olduğu bir yıl önceki işletme 
ve bakım giderlerini de bu hizmetlerden yararlananlardan geri almaktadır. Ayrıca, tarifeler ha
zırlanırken; sulama şebekesinin bulunduğu yer, sulama sistemi, bitki çeşitlen, su tüketimi, su
lanan bitkilerden sağlanan net gelir artışları ve çiftçilerin ödeme güçleri de dikkate alınmaktadır. 

1990 yılı Gediz Ovası sulamalarında; yukarıda belirtilen hususlar gözönüne alınarak tes
pit edilen işletme ve bakım ücretleri 1989 yılına göre % 100 artış göstermiştir. 

Ancak, kıt kaynakları en iyi şekilde değerlendirmesini bilen çiftçilerimizin anlayış ve kat
kıları sonucunda; 1989 ve 1990 yılları itibariyle, sulama alanlarında tarımı yapılan bitkilerin 
suya çok ihtiyaç duydukları devrede bile mevcut su ile sulanmalarının önemli ölçüde verim 
düşüklüğüne ve çiftçilerin mağduriyetine neden olmadığı müşahade edilmiştir. 

Çiftçi vatandaşlarımızın doğal afet, su yetersizliği vb. nedenlere bağlı zarar ve kayıpları
nın olması halinde; 6200 ve 6183 sayılı Yasaların ilgili hükümleri uyarınca, gerek Valiliklerce 
gerekse DSt Teşkilatınca düzenlenecek raporlarda mağduriyetleri belirlenen çiftçilerimizin du
rumlarına göre sulama suyu ücretleri tahakkuk ettirilmektedir. 

Bilginize arz ederim. 

Cengiz Altınkaya 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 
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3. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı'ntn, Balıkesir İli Burhaniye İlçesinde meydana gelen 
orman yangınından zarar gören köylülerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı Lutfuuah Kayalar'tn yazılı cevabı. (7/1474) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların yazılı olarak Başbakan tarafından yanıtlanmasını dilerim. Saygı

larımla. 
1.8.1990 

Önder Kırlı 
Balıkesir 

Geçtiğimiz hafta içinde Balıkesir'in Burhaniye İlçesinde çıkan orman yangını sonucu Ka
mu ormanlarıyla, özellikle Hacı Bozlar, Kuyumcu Çamoba, Sarılar, Kırtık, Sübeylidere köyle
rinde ikamet eden vatandaşlarımıza ait, fıstık çamı ormanları, meralar, bağ, bahçe, harman 
ve zeytinlikler tamamen mahvolmuştur. Ancak bölgede devlet yok gibidir. 

1. Böylesine büyük felâket geçiren bölgeye, hiçbir bakanın uğramamış olmasının sebebi 
nedir? 

2. Şu ana kadar, zarar tespiti için niçin gerekli çalışmalar başlatılmamıştır? 
3. Fakir orman köylülerinin içinde bulunduğu fevkalade kötü durumu, bir ölçüde hafif

letmek için, bölgedeki köylülerin banka ve kooperatif borçları ertelenecek midir? 
4. Geçimleri hayvancılığa bağlı ve meraları tamamen yanan köylülere, uzun vadeli, faiz

siz yada çok düşük faizli kredi verilmesini düşünmekte misiniz? 
5. Gelecekteki muhtemel yangınlardan, köyleri korumak için, Kamu ormanlarıyla köy

ler arasında, arazi yapısı dikkate alınarak bir tampon bölge bırakılması hakkında görüşünüz 
var mıdır? 

6. — Bölgede fevkalade kaliteli çam fıstığı yetiştirilmektedir. Bu ürünün bölgenin ekono
mik yapısını büyük ölçüde değiştireceği gerçeği dikkate alınarak köylere yakın kısımlarda köy
lüler teşvik edilmek suretiyle ekim, dikim, bakım ve koruma yapmaları sağlanarak fıstık çamı 
yetiştirmeleri ve bunların ürünlerinden kendilerinin ve mirasçılarının yararlanmasını sağlaya
cak bir sistemin getirilmesi düşünülmekte midir? 

7. — İşsizliğin zaten yoğun olduğu yörede, ürünlerini, meralarını yitiren köylere, yanan 
ormanların kesiminin verilmesi, ayrıca dikim çalışmalarına derhal başlanarak bu işlerde, köy
ler halkının çalıştırılması düşünülmekte midir? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 18.9.1990 
Sayı : ÖKM-2-486 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kan - Kar. Md.Iüğünün 13.8.1990 tarihli ve 7/1474-5451/24858 sayılı yazısı. 
Balıkesir Milletvekili Sayın önder Kırlı'nın yazılı önergesi öncelenmiş olup, cevabı yazı

mız ekinde takdim edilmektedir. 
Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
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Balıkesir Milletvekili Sayın ünder Kırlı'nın Soru önergesinin Cevabıdır 

1. 24.7.1990 Tarihinde yangın geçiren Hacıbozlar, Kuyumcu, Sanlar, Kırtık, Sübeylidere 
ve Bağyüzü köyüne 2.8.1990 tarihinde Balıkesir Valisi Başkanlığında Burhaniye ve Ayvalık Kay
makamı, Balıkesir Orman Bölge Müdürü, Balıkesir Tarım ti Müdürü, Köy Hizmetleri ti Mü
dürü, Edremit Orman tşletme Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, Ayvalık ve Burhaniye Or
man tşletme Şeflerinden oluşan heyetle beraber gidilmiş, Köy Muhtarları ve Köylülerle yapılan 
toplantılarda istek ve dilekleri tespit edilerek Balıkesir Valisi tarafından köylüler huzurunda 
ilgililere gerekli talimatlar verilmiştir. 

Ayrıca Edremit Orman tşletme Müdürü, Ayvalık ve Burhaniye Orman tşletme Şefleriyle 
birlikte 21.8.1990 tarihinde adı geçen köyler yeniden gezilerek, köylerin ihtiyaç ve istekleri tes
pit edilmiştir. 

2,3,4. Yangın olayı ile ilgili olarak gerekli çalışmalara en süratli bir şekilde başlanılmış 
olup çalışmalar sürdürülmektedir. 

5. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce gelecekte muhtemel orman yangınlarından köy
leri korumak için, hâkim rüzgarın estiği istikamette daha ağırlıklı olmak üzere köy civarlarına 
yangına karşı dayanıklı yapraklı tür ağaçlar dikilecektir. Dikilecek ağaçların, köylü tarafından 
korunmasını sağlamak için de dere yataklarına ve mümkün olan yerlere ceviz ve kestane, kıraç 
yerlere ve yamaçlara akasya ve badem dikilerek aynı zamanda köylünün faydalanması sağla
nacaktır. Ayrıca yangın emniyet yol ve şeritleri tesis edilerek muhtemel orman yangınlarının 
köyleri tehdit etmemesi sağlanacaktır. 

6. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce yanan sahanın ağaçlandırma planları yapılır
ken Bölgede doğal olarak bulunan ve yöre halkına ekonomik yönden çok büyük katkıda bulu
nan fıstık çamı ağaçlamaları yapılması dikkate alınmış, ağacın yetişme şartlarına uygun olan 
ve köy civarlarında yanan toplam 470 Ha. sahaya fıstık çamı dikilmesi planlanmıştır. Böylece 
ormandan tali ürün olarak yöre halkının faydalanması mümkün olacak ve dolayısıyla ağaçla
ma sahalarının bizzat civar köylülerce korunması ve orman halk münasebetlerinin düzenliliği 
sağlanacaktır. 

7. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yanan sahalarda yapılacak her türlü 
kesim, sürütme ve nakliyat işlerinde talipli olan bütün yöre halkına yeterince iş verilmiştir. Ve 
çalışmaya başlamışlardır. Kesilmesi aciliyet gerektirmeyen sahalarda ise bir miktar iş yine yöre 
halkının talebi olursa verilmek üzere rezerv olarak bekletilmektedir. Boşaltma işleminden son
ra yapılacak olan dikim ve bakım işlerinde talip olunduğu takdirde yöre halkına öncelikle ye
terince iş verilecektir. 

4. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Bayan Ozal'm özel terzisine askerî helikopter tahsis edil
diği iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Savumna Bakanı ismail Safa Giray'in yazılı cevabı (7/1486) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın sayın Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırıl
masını arz ederim. 

Ahmet Ersin 
tzmir Milletvekili 
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Sayın Semra özaPın özel terzisi ile yanındaki bir hanımın, Cumhurbaşkanlığı makamına 
tahsis edilen özel uçak ve askerî bir helikopterle, Ankara'dan Marmaris İngiliz Koyundaki yaz
lık saraya gizlice götürüldüğü, Yeni Asır Gazetesinde resimli haber olarak yer almıştır. 

Bu olay, T.C. ni kendi dukalığı olarak gören zihniyetin, Devletin en ciddi kurum ve kural
larını sulandırma eylemlerinin, endişe verici boyutlara vardığını gösteren bir gelişmedir. Aynı 
zamanda, yurdun ve milletin tek güvencesi olan, en disiplinli ve ciddi bir kurumun bile, böyle 
keyfiliklere prim vermesi, kamuoyunu ürkütmüştür. 

1. Askerî helikopterin, sayın Semra ÖzaPın özel terzisine tahsis edilmesi emrini kim ver
di? Bunun işgücü ve zaman kaybı, amortisman ve yakıt masrafları olarak, Türk Silahlı Kuv
vetlerine maliyeti nedir? Askerî helikopterin, sayın Semra özal'ın özel terzisine tahsis edilme
sinden doğan bu masraflar, hangi kaynaktan karşılanmıştır? 

2. Atatürk'ten bu yana görev yapan Cumhurbaşkanları döneminde, benzer bir olay ya
şandı mı? Sayın özal'dan önceki Cumhurbaşkanları eşlerinin özel terzisi veya hizmetçilerine, 
askerî helikopterler, özel olarak tahsis edildi mi? 

3. Dörtbir yanı düşmanla çevrili olan yurdumuzu savunmak için, halktan toplanan ver
giler ve bağışlarla satın alınan bir askerî helikopterin, böyle kullanılması olağan mıdır? Bu as
kerî helikopter, sınırlarımızı korumak için mi, yoksa sayın Semra özal'ın özel terzisi ve saray 
eşrafına tahsis edilmek için mi satın alındı? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 13.9.1990 

Kanun : 1990/679-TÖ 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Bşk.lığınm 14.10.1990 tarihli ve KAN.KAR.MD : 7/1486-5424/24363 sayılı 

yazısı. 
tzmir Milletvekili Ahmet Ersin tarafından verilen ve İlgi ile cevaplandırılmak üzere Ba

kanlığıma gönderilen Yazılı Soru önergesinin cevabı Ek'tedir. 
Arz ederim. 

t. Safa Giray 
Millî Savunma Bakanı 

tzmir Milletvekili Ahmet Ersin tarafından verilen Yazılı Soru önergesinin Cevabı 
1. Silahlı Kuvvetlere ait hava ulaştırma araçları 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hiz

met Kanununun 108 inci Maddesi ve tç Hizmet Yönetmeliğinin 676 Maddelerine göre; Barışta 
ve olağanüstü hallerde, Genelkurmay Başkanlığının emri ile önemli kişiler ve bunların refaka-
tındakiler veya önemli görev ve hizmetler için tahsis edilebilmektedir. 

Cumhurbaşkanlığı makamı için Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince yapılan taleple
re de yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde komuta katının onayını müteakip, hava nakil 
vasıtası tahsisi yapılabilmekte, tahsis yapılan araçların kullanma şekli ise tahsis yapılan maka
ma ait bulunmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
t. Safa Giray 

Millî Savunma Bakanı 
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5. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Edirne ili Meriç, ipsala ve Uzunköprü ilçele
rinde kuraklıktan zarar gören çiftçilerin gelir vergisi ve kredi borçlar mm ertelenip ertelenmeyec^ine ilişkin 
sorusu ve Tarım Orman ve Koyişyeri Bakam Luftullah Kayalar'tn yazdı cevabı (7/1491) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasının sağlanmasını saygı ile arz ederim. 
Fuat Erçetin 

Edirne 
Edirne, Meriç, tpsala, Uzunköprü, ilçelerinde ve bağlı köyleri çeltik ekimi ile uğraşmakta

dır. Nehirlerdeki suyun kurumuş olması, bu yöredeki köylerimizi büyük bir facia ile karşı kar
şıya getirmiş, tahmini 170 bin dekar çeltik arazisi kurumuştur. Ayrıca, Enez ilçesine bağlı köy
lerde yağış düşmemesi nedeni ile kuraklık, netice itibari ile tarlalardan ürü*n almak mümkün 
olmamıştır. 

Bu köylerimizdeki, çiftçi açlıkla karşı karşıyadır. 
1. Bu köylerdeki yaşayan çiftçileri T.C. Ziraat Bankası ve özel Bankalardaki borçları er

telenecek midir? 
Bu borçların faizleri durdurulacak mıdır? 
2. Gelecek toprak ekimi için kredili tohumluk ve, gübre verilecek midir? 
3. Geçen yıla ait gelir vergisi ve kredi borçlarının, ekim ayındaki ödemeleri durdurulup 

ertelenecek midir? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 18.9.1990 
Sayı : ÖKM-2-501 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Kan-Kar. Md.lüğünün 31.8.1990 tarih ve 7/1491-5501/25192 sayılı yazısı. 
Edirne Milletvekili Sayın M. Fuat Erçetin'in yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabî 

yazımız ekinde takdim edilmektedir. 
Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

Edirne Milletvekili Sayın Fuat Erçetin'in Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır 
SORU — Edirne, Meriç, tpsala Uzunköprü tlçelerinde ve bağlı köyleri çeltik ekimi ile uğ

raşmaktadır. Nehirlerdeki suyun kurumuş olması, bu yöredeki köylerimizi büyük bir facia ile 
karşı karşıya getirmiş, tahmini 170 bin dekar çeltik arazisi kurumuştur. Ayrıca, Enez ilçesine 
bağlı köylerde yağış düşmemesi nedeni ile kuraklık, netice itibarı ile tarlalardan ürün almak 
mümkün olmamıştır. 

Bu köylerimizdeki, çiftçi açlıkla karşı karşıyadır. 
Bu köylerde yaşayan çifçilerin T.C. Ziraaı Bankası ve ö/el Bankalardaki borçları ertelene

cek midir? 
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Cevap — 3039 Sayılı "Çeltik Ekimi Kanunu" nun 2 nci Maddesine göre : 
"Çeltik ekecekler çeltik komisyonundan izin almaya mecburdurlar. Yağışlı ve kurak yılla

ra göre çeltik ekimine ayrılacak alanın, çeltik ekmek isteyenlere göre tefrik edilmesi ve ona 
göre su tevziatının tanzimi ve gereğinde parça ekim ve su nöbetlerinin düzene konulması Çel
tik Komisyonlarının vazife ve selahiyeti içindedir. 

Çeltik komisyonu kendisine verilen dilekçeler üzerine gerek yeniden yapılacak ve gerekse 
eski çeltiklikler hakkında yerinde araştırmalar yapar, dilekleri bu Kanun hükümlerine uygun 
olanlara izin verir". 

Buna göre; 
Edirne İlinde 1990 yılında ruhsatlı çeltik ekimi toplam 89 863 dekarlık sahada yapılmış 

olup, ruhsatlı ekim sahalarında çeltik mahsulünde susuzluktan dolayı hiç zarar olmamıştır. 
Ekilisin ilçelere dağılımı aşağıdaki gibidir : 

İlçesi 

Merkezde 
Enez İlçesinde 
Havsa İlçesinde 
İpsala İlçesinde 
Meriç İlçesinde 
Uzunköprü İlçesinde 

Ruhsatlı ekiliş (dk) 

15 613 
4 000 
1 250 

18 000 
41 000 
10 000 

TOPLAM 89 863 

Yine Edirne tli'nde ruhsatsız çeltik ekimi toplam 97 021 dekarlık alanda yapılmış olup, 
bunun 50 043 dekarı zarar görmüş, 46 978 dekarı da DSİ Kayalı Barajından su verilerek ve 
Meriç Nehrinin münavebeli olarak kullanılmasıyla zarar görmesi engellenmiştir. Ruhsatsız ekilisin 
ilçelere dağılımı aşağıdaki gibidir : 

Ruhsatsız Zarar gören Etkilenen çiftçi 
İlçesi Ekiliş (dk) Alan (dk) ailesi sayısı 

Merkez 
Enez 
Havsa 
İpsala 
Meriç 
Uzunköprü 

1 744 
4 843 

434 
54 000 
20 000 
16 000 

200 
4 843 

— 
35 000 
10 000 

— 

5 
14 
— 

400 
500 

— 

TOPLAM 97 021 50 043 919 

Edirne İl Hasar Komisyonunca ruhsatsız çeltik ekimi yapan kuraklıktan etkilenen 919 üre
ticinin zarar ve ziyanlarının belirlenmesi için tüm ekilişleri dikkate alınarak hasar tespit çalış
malarına başlanmıştır. Yine Edirne Valiliğince, Bakanlığımıza ulaştırılan bilgilerden 5254 Sa
yılı Kanun hükümlerine göre ekiliş ve ürünleri en az °/o 40 oranında zarar gören üreticilerin 
T.C. Ziraat Bankası ve T. Tarım Kredi Kooperatiflerine olan zirai kredi borçlarının erteleme 
kapsamına alınacağı bildirilmiştir. 
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Ancak üreticilerin özel bankalara olan borçlarının ertelenmesi konusu Bakanlığımızın gö
rev kapsamına girmemektedir. 

Soru 2. Gelecek toprak ekimi için kredili tohumluk ve gübre verilecek midir? 
Cevap 2. Ruhsatsız çeltik ekimine giren çiftçilerimiz, ortak oldukları Trakya Yağlı To

humluklar Birliğinden ayçiçeği ekimi için almış oldukları gübreleri çeltik ekiminde kullanmış
lardır. Bilindiği gibi 3039 Sayılı Kanun'a göre ruhsatsız çeltik ekimi yapan üreticilere Kanun'-
un 11 inci Maddesine göre cezaî işlem yapılmaktadır. 

Trakya Yağlı Tohumluklar ve diğer tarım üretim ve satış Kooperatif Birlikleri T.C. Ziraat 
Bankasından faizli kredi alarak ortaklarına kredi açtığından, özellikle açılan krediler de yağlı 
tohumluk üretimi ile ilgili olduğundan, Birlik Yönetim Kurutları bu borçlan ertelememekte-
dir. Dolayısıyla bu konuda alınacak ti Komisyon Kararları da bağlayıcı olmamaktadır. 

Soru 3. Geçen yıla ait gelir vergisi ve kredi borçlarının ödemeleri durdurulup ertelene
cek midir? 

Cevap 3. İllerdeki Hasar Tespit Komisyonlarınca alınan kararlar, ti tdare Kurulundan 
geçtikten sonra Bakanlığımıza ve kredi kuruluşları ile birlikte diğer ilgili kuruluşlara gönderil
diğinden, afetten zarar gören çeltik üreticilerimizin vergi borçları da 213 Sayılı "Vergi Usul Ka
nunu "na göre Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ertelenebilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

6. —Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Ülkemizdeki Amerikan işyerlerinde alman grev kara-
rıntn erteleme nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam imren Aykut'
un yazılı cevabt. (7/14%) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde bulunan 26 Amerikan iş yerinde Amerikalı iş verenle Türk Harp-tş Sendikası 

arasındaki uyuşmazlık sonucu 26 Amerikan iş yerinde çalışan 4 000 işçi greve başlamışlardı. 
10.8.1990 Cuma günü Bakanlar Kurulu bu grevi ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle 

2 ay süreyle ertelemiştir. 
Bu konuyla ilgili aşağıdaki sorularımın Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından yazılı ola

rak yanıtlamasını arz ederim. 
13.8.1990 

Mehmet Dönen 
Hatay 

1. Bu grev hangi nedenlerden dolayı ulusal güvenliğimizi etkilemektedir? 
2. Grevin Amerikan Dış İşleri Bakanı Baker'in gelmesinden bir gün sonra ertelenmesi 

bir tesadüf müdür? 
3. Amerikan Dış İşleri Bakanı Baker bu grevle ilgili görüşlerini size bildirdi mi? 
4. Amerikan işyerlerinde çalışan Amerikalıların şoförlüğünü, aşçılığını, bulaşıkçılığını, 

yapan Türk işçileri eğer bu görevlerini yapmazsa Türkiye'nin ulusal güvenliği tehlikeye mi 
düşüyor? 

5. Son 1 yılda Amerikan İşyerlerinden atılan 400 Türk işçisinin yerine kaçak olarak ça
lıştırılan Amerikalı işçiler için hükümet olarak hangi önlemleri aldınız? 
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T.C. 
Çalışma ve Sosyal Yardım Bakanlığı 14.9.1990 
Sayı : 61-Huk.Müş.(1990)524-7/1342 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : a) 3.9.1990 tarih ve 7/1496-5510/25254 sayılı yazınız. 
b) Başbakanlığın 10.9.1990 tarih ve K.K.GN.Md.07/106-545/04713 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in "Türk Harb-tş Sendikasınca uygulanan grevin Ba
kanlar Kurulu'nca ertelenmesine" dair yazılı soru önergesinin Başbakan adına tarafımdan ce
vaplandırılması tensip edildiğinden, önergede yer alan hususlar aşağıda sırasıyla cevaplandırıl
mıştır. 

1. Türk Harb-tş Sendikası'nca TUSLOG Komutanlığı, Aafes Genel Müdürlüğü ve VBR 
işyerlerinde 3.8.1990 tarihinde başlatılan grev millî güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 
Bakanlar Kurulunca 60 gün süre ile ertelenmiştir. 

Sözkonusu işyerlerinde 4 000 işçinin çalıştığı gözönüne alındığında, soru önergesinde "Şo
för, aşçı, bulaşıkçı...." gibi pozisyonlarda çalışan Türk işçilerinin yaptıkları işlerin son derece 
basit işler olarak gösterilmesi gerçekçi ve işin mahiyetine uygun bir yaklaşım sayılamamıştır. 

Bir işyerinde veya işletmede yapılan işlerin bir bütün olarak görülmesi ve değerlendirme
nin buna göre yapılması gerekmektedir. Zira, asıl işe yardımcı olan ve bir nev'i destek hizmeti 
veren işçilerin de bir bütünün parçalarını oluşturduğu unutulmamalıdır. 

İkili antlaşmalar veya Nato antlaşmaları uyarınca savunma ve ekonomik alandaki işbirli
ğinin tesisi için Ülkemizde kurulmalarına izin verilen sözkonusu işyerlerinin, kendi askerî sa
hası içerisinde faaliyet gösterdiği ve ABD ile Ülkemiz arasındaki "Savunma işbirliği" amacına 
münhasır olduğu kuşkusuzdur. 

Sözkonusu işyerleri, bağımsız bir şekilde ve sadece ABD'nin ticarî bir işyeri olmayıp müş
terek savunmaya yönelik ülkemiz menfaatleri açısından da büyük önem arz etmektedir. 

Ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliği konularında alınmasını 
zorunlu gördüğü önlemleri Bakanlar Kurulu'na teklif etme, Devletin millî güvenliği ile ilgili 
diğer bir çok konuda Anayasa gereği birinci elden görüş üretme görevi ile donatılmış bulunan 
Millî Güvenlik Kurutu'nun, karar verilmiş veya başlanmış olan kanunî bir grev veya lokavtın 
millî güvenliği bozucu nitelikte olup olmadığı hususunda önce Anayasa ve daha sonra da 2945 
sayılı Kanundan kaynaklanan bir takdir yetkisine sahip bulunduğu izahtan varestedir. Bu se
beple, Devletimizin savunma sanayiini ve savunma siyasetini destekleyen kuruluşlardan olduk
ları ve kendisine ait işyerlerinde uygulanmakta olan grev ve lokavtın da millî güvenliği bozucu 
nitelik arz ettiği adı geçen Kurul Genel Sekreterliği'nin 9.8.1990 tarihli ve Huk. Müş. 7005-5-90 
sayılı yazısıyla belirtilen görüşe istinaden Bakanlar Kurulu'nca erteleme karan alınmıştır. 

Diğer taraftan Irak'ın Kuveyt'ti işgal ve ilhakı sonrasında meydana gelen ve Ülkemizi ya
kından ilgilendiren olaylar sebebiyle Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye dü
şürmesi muhtemel gelişmeler karşısında, Anayasa'nın 117 nci maddesine göre millî güvenliğin 
sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından Yüce Meclise karşı 
sorumlu bulunan Bakanlar Kurulu'na; Ülkemize bir tecavüz vukuu halinde derhal mukabele 
edilmesi maksadına münhasır olarak savaş hali ilanı, Silahlı Kuvvetlerin kullanılması, 
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabana ülkelere gönderilmesi veya yabancı Silahlı Kuvvetlerin Tür
kiye'de bulunması konularında Anayasa*nın 92 nci maddesi uyarınca izin verilmesi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nin 12.8.1990 tarihli 126 ncı birleşiminde kararlaştırılmış, sınırlı olarak 
verilen bu izin 5.9.1990 tarihli 108 sayılı kararla lüzum, hudut ve şümulü Hükümetçe takdir 
ve tayin olunacak şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi ve yabancı 
silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması şeklinde genişletilmiştir. Bu izinlerin gerekçelerinin, 
12.8.1990 tarihli 107 sayılı, 5.9.1990 tarihli 108 sayılı TBMM Kararlarında da belirtildiği gibi 
Türkiye Cumhuriyetinin millî güvenliğinin sağlanması mülahazası olduğu kuşkusuzdur. Millî 
güvenliğin sağlanması ise, başta askerî güç olmak üzere, millî gücün bütün unsurlarının idame 
ettirilmesi ve güçlendirilmesine, özellikle savunma, sanayii ve savunma siyasetini destekleyen 
kuruluşların verimli ve düzenli çalışmasına bağlıdır. 

Böyle kritik bir dönemde müşterek savunmayla ilgili 4 000 işçinin çalıştığı işyerlerinde her
hangi bir grev veya lokavta izin verilmesi, bu tesislerdeki ana hizmet birimlerini olumsuz yön
de etkileyebilecek ve dolayısıyla ülkemizin millî güvenliğini tehlikeye sokabilecek gelişmeleri 
de beraberinde getirebilecektir. 

tşte bu nedenlerle sözkonusu grev millî güvenliğimizi bozucu nitelikte görülmüştür. 
2. Grev'in ertelenmesinin, ABD Dışişleri Bakanı Baker'in Türkiye'ye gelmesi ile bir ilgi

si bulunmamaktadır. 
3. ABD Dışişleri Bakanı ile sözkonusu grev görüşülmemiş olup tamamen millî mevzua

tın gerekleri yerine getirilmiştir. 
4. 1 numaralı bölümle açıklandığı gibi 4 000 işçi ile verilen destek hizmetinin grev sebe

biyle kesintiye uğraması müşterek savunma ve işbirliğini aksatacak ve kritik bir dönemde millî 
güvenliği bozacak mahiyette görülmüştür. 

5. Sözkonusu işyerlerinden atıldığı ileri sürülen Türk işçileri yerine kaçak olarak çalıştı
rılan ABD vatandaşları ile ilgili olarak içişleri, Millî Savunma Bakanlıkları ile Bakanlığımız 
ve Dışişleri Bakanlığınca gerekli incelemeler yapılmış, konunun gerek Millî mevzuat, gerekse 
ikili antlaşmalar Çerçevesinde değerlendirilerek çözüme kavuşturulmasına çalışılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. tmren Aykut 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı 

7 — Kars Milletvekili Mahmut Almak'vn, bir derginin yayvn yönetmeninin siyasal düşüncelerin
den dolayı tutuklandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungur
lu'nun yazılı cevabı. (7/1498) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma
sını arz ederim. Saygılarımla. 

16.8.1990 

Mahmut Alınak 
Kars 
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2000'e Doğru Dergisinin yayın yönetmeni Doğu Perinçek'in siyasal düşüncelerinden do
layı tutuklanmasını çağdaşlık ve demokratlıkla bağdaştırıyor musunuz? 

12 Eylül askerî darbesinden bu güne kadar hükümetler, ülkemizde politik, tutuklu ya da 
hükümlü olmadığı propagandasını yaptılar. Doğu Perinçek politik tutuklu değil midir? 

Bu tutuklama, düşünce özgürlüğü üzerinde bir baskı ve gözdağı mıdır? 
Basının ve bireylerin her an suç işleme korkusu altında yaşadıkları bir ortamda fikir ve 

basın özgürlüğünden sözetmek mümkün müdür? 
Türkiye'de, insanlar, fikirlerini suç işlemeden ve cezaevlerine girmeyi göze almadan orta

ya koyamamaktadırlar. 
Fikirlerin suç sayıldığı bu ayıp karşısında demokrasi, insan hakları, birlik ve bütünlükten 

söz etmemiz tutarlı bir davranış mıdır? 
T.C. 

Adalet Bakanlığı 14.9.1990 
Bakan : 

1416 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 3.9.1990 tarihli ve 7/1498-5515/25277 
sayılı yazınız. 

Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Başbakanımız
ca tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde 
ekte takdim kılınmıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
Sayın 
Mahmut Alınak 
Kars Milletvekili 

Sayın Başbakanımıza yönelttiğiniz ve Sayın Başbakanımızca, tarafımdan cevaplandırılması 
tensip olunan yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

İstanbul İlinde haftalık olarak yayınlanan ve halen kapatılmış bulunan "2000'E DOĞRU" 
Dergisinin yazan Doğu Perinçek, 10.2.1990, 11.2.1990, 13.2.1990, 16.2.1990 ve 21.3.1990 tarih
lerinde birçok il ve ilçede yaptığı konuşmalarda, millî duyguları zayıflatmak amacı ile bölücü
lük propagandası yapmak suçundan hakkında, Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Cum
huriyet Başsavcılığınca 1990/210 sayısına kayden hazırlık soruşturmasına başlanmıştır. 

Yapılan hazırlık soruşturması sonunda, 25.6.1990 tarih ve 1990/210-341-311 sayılı iddia
name ile sanık Doğu Perinçek hakkında, Türk Ceza Kanununun 142/3 (5 kez tatbiki), 31 ve 
33 üncü maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle, Diyarbakır Devlet Güvenlik 2 Numa
ralı Mahkemesinde kamu davası açılmış ve adı geçen de 7.8.1990 tarihinde tutuklanmıştır. 

Adı geçen sanığın tutukluluk hali devam etmekte olup, üçüncü duruşması 27.9.1990 tari
hine bırakılmış bulunmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
• Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEM! 

8 İNCİ BİRLEŞİM 

18 . 9 2 1990 Sah 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, 14021ikler olarak anılan
ların hangi nedenlerle ve kimler tarafından görevlerinden uzaklaştırıldıklarını ve Da
nıştay kararına 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) 

2. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal ve 24 arkadaşının, pancar üreticilerinin 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20) 

3. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 15 arkadaşının, Sümerbank ve özel
leştirmeye tabi tutulacak diğer kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili suiistimal iddiaları
nın gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

4. — 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, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/83) 

5. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 20 arkadaşının, irtica hareketlerinin amaç 
ve boyutlarını, iç ve dış desteklerini ve laikliği sağlıklı ve kalıcı temellere oturtmak 
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için alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

6. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 29 arkadaşının, Amasra ve Ye-
niçeltek'de meydana gelen kazaların gerçek nedenlerini ve madencilik sektöründeki ka
zalar ile meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

7. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 16 arkadaşının, Yeniçeltek Kömür 
tşletmesindeki çalışma koşullarını, bu İşletmede meydana gelen iş kazasının sorumlu
larını ve konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etme'k amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/86) 

8. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse ve 24 arkadaşının, ülkemizdeki 
maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

9. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 27 arkadaşının, tütün üretidlerinin 
sorunları ve 1989 ürünü tütün fiyatları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) 

10. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 24 arkadaşının, Sayın Turgut Özal'ın 
Başbakanlığı döneminde; kendisinin ve bazı yakınlarının 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 öner
gesi (10/89) 

11. — 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) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, genel sağlık sigortasıyla 
ilgili olarak hükümetçe yapılan çalışmalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/25) 

13. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 22 arkadaşının, ilaç ve ilaç sah 
nayii konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/26) 

.14 . — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 12 arkadaşının, ASELSAN'da 
çalışan işçilerden bir kısmının topluca işten çıkarılmalarının nedenini ve Savunma Fo
nu Müsteşarlığınca açüan 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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15. — Samsun Milletvekili Ali Eser ve 22 arkadaşının, baraj projeleri nedeniyle 
gerçekleştirilen toplu kamulaştırmaların neden olduğu sorunları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

16. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 20 arkadaşının, ülkemizin sporla 
ilgili sorunlarını tespit etmek ve ulusal bir spor politikası oluşturmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

17. — 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 araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

18. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve 16 arkadaşının, Trakya Yağlı 
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini, içinde bulunduğu sorunlardan kurtarmak ve ülke 
tarımına daha yararlı hale getirmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

19. — Erzurum Milletvekili tsmail Köse ve 29 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da satılan fabrikaların satış işlemleriyle ilgili iddiaların gerçeklik derecesini 
ve bu fabrikaların yeniden hizmete açılabilmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

20. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arifiye - Sincan çift hatlı 
demiryolu inşaatından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/97) 

21. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğiu 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) 

22. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

23. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 23 arkadaşının, kanun hükmünde ka
rarnamelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/27) 

24. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Sağlık Bakanlığında 
yapıldığı iddia olunan kadrolaşma hareketinin boyutlarını ve bu uygulamanın insan 
sağlığının korunması ve gelişimi üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/100) 
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25. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 14 arkadaşının, Kanun Hükmünde karar
namelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan, uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/28) 

26. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 19 arkadaşının, ülkemiz sporuyla 
ilgili sorumsuz davranışları tespit etmek ve bu tür davramşiara son vermek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

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

28. — Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener ve 10 arkadaşının, Cumhurbaş
kanı Turgut özal ile A.B.D. Başkanı Bush'un görüşmelerine ait olup gizli kalması 
gereken tutanakların basında yer alması olayı ile ilgili iddiaların açıklığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis 'araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

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

30. — Kahramanmaraş Milletvekilli Ahmet Uncu ve 14 arkadaşının, yerel yöne
timlere tanınmış olan hak ve yetkiler kısılarak veya tamamen kaldırılarak belediyele
rin hizmet yapamaz hale getirildiği iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anaya
sanın 98 inoi; İçtüzüğün 102 v,e 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına Miskin önergesi (10/105) 

31. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin İli Midyat 
İlçesi Budaklı Köyünde 21.5.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/106) 

32. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 10 arkadaşının, Hac sırasında 
meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan olayların nedenlerini 
ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 (inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

33. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 9 arkadaşının, mevcut hayat pa
halılığı karşısında memurların içine düştüğü durumu tespit etmek amacıyla Anayasanın 



— 5 — 

98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/108) 

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

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

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

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — 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) 

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

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

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

6. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan yö
neticilerin görevlerine ve bunlar, için Devletçe yapüan harcamaya ilişirin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (1) 

7. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim 
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 
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8. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanı
mı destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234) (1) 

9. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım Derneği öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli malzeme 
ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.I. Orta Anadolu Linyit îşletmesince karşılandığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 

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

.11. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa' 
da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin yaptığı olum
suz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/128) 

12. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesisle
rinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/250) (1) 

13. —- Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacının, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (1) 

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

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

16. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emeklile
rinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp yapa
madığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

17. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, fındık ürünü taban fiyatına 
ve fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/166) ~ 

18. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde bu
lunan radyasyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/167) 

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

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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2i. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatların ne zaman tamam
lanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

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

23. — 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) 

24. — 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) 

25. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

26. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu ya
pım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/185) 

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

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

29. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nm, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman açık
lanacağına ve kestane ürününe taban fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

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

31. — Afyon Milletvekili Abdullah Uluturken, yıllık enjektör tüketimine ve ka
çak olarak ülkemize sokulduğu iddia edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

32. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik il yapılması
nın düşünülmediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/318) (1) 

33. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin öğret
men ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/199) 

34. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasının ve bu 
ilçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/200) 
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35. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu Çağ

daş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/201) 

36. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp ya
pılmayacağına ve pancar üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

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

38. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesine 
bağh Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (1) 

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

40. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapılan 
harcamaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

41. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç İlçesine bağh 
Yarıkkaya ve Kurusan köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

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

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

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

45. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen kerevit 
balıklarında görülen hastalığın giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 

46j — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

47. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin ve Di
yarbakır illerinde köy korucuları tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) (1) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siverak ilçesi Konurfepe Köyün
den bir vatandaşın Kuşlukçayırı Köyü Bircemal Mezrası korucularından biri tarafın
dan öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) (1) 
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49. - Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fo
nundan konut yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/223) 

50. — 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) 

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

52. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gazetenin 
12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/227) 

53. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan edi
len Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının dur
durulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

54t — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Göcek'teki 
yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

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

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

57. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Şeno-
ba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi {6/335) (1) 

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

59. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'un, İsparta İli Yalvaç İlçesinde ya
pılmakta olan Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ve te
sisin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/239) 

60. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere 1988 
yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/337) (1) 
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61. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı köyler
deki vatandaşların sınıflandırıldığı ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

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

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

64. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine ver
diği demece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

65. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseîer'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) (1) 

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

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

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

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

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş İlin
de Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

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

72. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı Şu
besince Öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

73. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî partilerin 
radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına dair 
Avrupa Konseyi Kararma iljşkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

74. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay-
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 
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75. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Denizinde 
trol ve algarina ile balık avcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/280) 

76. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, gece bekçilerine de silah tazminatı veri
lip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

77. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş ilçesinin ne zaman il yapılaca
ğına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) 

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

79. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastaların sayısına ve bu 
konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/284) 

80. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gülköy 
ve Kavak köylerine sağlık evi yaptırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/285) 

81. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu ve 
kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

82. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta ili Senirkent Devlet Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/288) 

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

84. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Devlet -
millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne zaman açıla
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

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

86. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/358) (1) 

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

88. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini ge
ciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/295) 

89. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu Ma
hallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 
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9ü. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta ili 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) 

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

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

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

94. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın 1985 - 1988 yularında Kaynak Kul
lanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi 
alanlara ve adı geçen Fondan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

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

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

97. — 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) 

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

99. — istanbul 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) 

100. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Altınkaya Barajı sahasında kalan 
Samsun İli Vezirköprü ilçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine üişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 

101. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alınma
ları bakımından Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi mezunları ile diğer fa
külte mezunları arasında ayrım yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 

102. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurdu
ğu veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373) (1) 
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103. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz santrallarına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

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

105. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefonla
rın güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) (1) 

106. — 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) 

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

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

109. — 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) 

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

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

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

113. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı idarî ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT Müste
şarlığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

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

115. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt ille
rinde 25.12.1988 tarihinden bugüne kadar göz altına alman vatandaşlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) (1) 

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

117. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 
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118. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

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

120. — 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) 

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

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

123. — 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) 

124. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir Büyükşehir Belediyesinin borçla
rına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

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

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

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

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

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

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

131. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile ilgili 
çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

132. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 
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133. — 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) 

134. _ 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) 

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

136. — 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) 

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

138. — İçe] Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün Amerikaya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cumhuriyet 
Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/409) (1) 

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

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

141. — 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) 

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

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

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

145. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kıhy'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (1) 
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146. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

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

148. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

158̂  — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde Tuzla 
mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddialara iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) 
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159. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Müdü
rünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadını 
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1) 

160. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Emlak 
Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırılan dö
viz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) (1) 

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

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

163. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

(8 inci Birleşim) 



— 18 — 

172. — 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) 

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

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

175. _ 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) 

176H — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya îli Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 

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

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

179. — îzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara kul
landırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 

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

181. — 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) 

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

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

184.: — 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) 

185. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı se
çiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 
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186. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkurt özal ile Aydın Cor
poration A.§. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/463) (1) 

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

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

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

190. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, vatandaşların AÎDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

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

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

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

194. — 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) 

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

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

197. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'm, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alman kişilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

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

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

200. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, son beş yıl içinde ülkemizle 
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/481) (1) 
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201. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle göz
altına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

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

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

204. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, belediyelere bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne mik
tar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 

205. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengeldin, Güzel istanbul Hizmet Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486; (1) 

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

207. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

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

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

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

211. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

212. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

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

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

215. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (1) 
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216. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

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

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

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

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

221. — 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) 

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

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

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

225. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 

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

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

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

229. — İçel Milletvekili M. Istemihan 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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230. — 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) 

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

232. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

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

234. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve iskenderun Demir - Çelik 
işletmelerindeki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1) 

235. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının ay
lık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/540) (1) 

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

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

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

239. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir -
Çelik fabrikalarındaki greve üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

240. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek ilçesi Es
ki Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

241. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 
yabancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/546) (1) 

242. — istanbul 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) 

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

244. — içel Milletvekili Eteni Cankurtaran'ın, Demir - Çelik işletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 
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245. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnak İlçesindeki bazı 
yayla ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/549) (1) 

246. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun yasadışı Türkiye Komünist 
Partisi ve kapatılan Türkiye İşçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için 
güvence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

247. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Şırnak İlçesine bağlı bazı 
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1) 

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

249. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Balveren Köyü ile 
Silopi ilçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

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

251. — 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) 

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

253. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçe merkezinde bazı va
tandaşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

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

255. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyunu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

256. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango idaresince gerçekleş
tirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/561) (1) 

257. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihinde Diyarbakır ili 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

258. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından 
gözaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkın
da soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (1) 
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259. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depoların
da bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

260. — 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 önergesi 
(6/478) 

261. — 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) 

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

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

264. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Demir - Çelik işletmeleri 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) 

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

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

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

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

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

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

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

272. — 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) 
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273. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope
ratif ince gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılında ne kadar ham ayçiçeği 
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

274. — 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) 

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

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

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

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

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

280. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir İline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

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

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

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

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

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

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

287. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498) 
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288. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika* 
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

289̂  — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 

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

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

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

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

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

295. — 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) 

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

297. — 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) 

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

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

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

301. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 
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302. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudutları 
dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanacağı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

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

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

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

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

307. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
ÖzaPın, 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) 

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

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

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

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

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

313. — 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) 

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

315. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen-
, mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka

nından sözlü soru önergesi (6/528) 
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316. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van ili Gürpınar ilçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) (1) 

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

318. — Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'ın, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesin
deki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı id
dialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

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

320. — 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) 

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

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

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

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

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

326. — 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) 

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

328. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAĞFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir-
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lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

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

330. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt îlıne bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alman önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 

331. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985 - 1989 yıl
larında aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/653) (1) 

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

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

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

335. — 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) 

336. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşılmadığma ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/641) (1) 

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

338. — 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) 

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

340. — 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) 

341. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, izmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde it
hal kömüre dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 
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342. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

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

344. — İçe] Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Horzum olayıyla ilgili iddialar 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) (1) 

345. — 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) 

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

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

348. — 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) 

349. — 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) 

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

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

352. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk 'Barajı için Hilvan -
Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) 

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

354. — 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) 

355. — 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 K'öyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 
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356. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
iline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

357. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/676) (1) 

358. — 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) . . 

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

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

361. — 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) 

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

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

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

365. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/679) (1) 

366. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Diyanet işleri Başkanlığı yayınla
rında ve bu Kurum müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

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

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

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

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

372. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989 ta
rihli nüshasında yer alan «Millî Eğitim Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı habere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

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

374. — 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) 

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

376. — 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) 

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

378. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin ili Ömerli İlçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

379. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Havsa İlçesi Müftüsü ile 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) (1) 

380. — 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) 

381. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya Tli Alanya İlçesi Orman 
İşletme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

382. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'm, T.R.T. mensupları misafirhanesinin 
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

383. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli ilindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

384. — 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) 
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385. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
nin elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına karar verilen santrale ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (1) 

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

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

388. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne tli Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların II Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

389. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/697) (1) 

390. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt üi Eruh ilçesi Akmese Kö
yünde 1989 yılı Kasım ayında meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alman Köy 
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/698) (1) 

391. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri ili Uludere ilçesi Hilal 
Köyündeki vatandaşlara karakol komutanı tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırıldı-
ğı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) (1) 

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

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

394. — 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) 

395. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez ve ipsala ilçelerinde 
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin ipsala ve Küplü belediyelerine ki
ralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/706) (1) 

396. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, son bir ayda gözaltına alman ve tu
tuklanan vatandaşlara ve çalışmaları durdurulan derneklere ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/707) (1) 

397. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya tli Çumra ilçesi Türkmen 
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (1) 

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

399# — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkarılmafcsızın güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1) 

400t — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, İstanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

401. _ içel 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) 

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

403. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «Adımlar Gazetesi» Ankara 
Temsilciliğinde polisçe yapılan aramayı izlemeye gelen bir gazetecinin gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

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

405. - - 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) 

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

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

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

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

410. — 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) 

411. — Bingöl Milletvekili ilhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş 
İli Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 
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412. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 

413. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenelenen «Hz. Muhammed'i anma gecesi»nde yaptığı konuşma
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

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

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

416. — 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) 

417. _ 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) 

418. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskinin, Hakkâri İli Taşdelen ve Kaya-
dibi köylerine mal ve eşya girişinin yasaklanmasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/739) (1) 

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

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

421. — 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) 

422. — 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) 

423. — 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) 

424. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, «Bütçe Gelirleri Yıllığı», «Aylık 
Bütçe Bülteni» ve «Kamu Hesapları Bülteni» adlı yayınlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/745) (1) 

425. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt ili Eruh İlçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 
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426. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, kamu iktisadî teşebbüslerinin sayısına 
ve bunların yönetim kurulu üyelerinin uzmanlık alanlarına göre dağılımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (1) 

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

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

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

430. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'm, T.R.T.'nin, Çankaya Atakule' 
deki «Dreamland» eğlence merkezinin açılışıyla ilgili yayınına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/756) (1) 

431. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/794) (1) 

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

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

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

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

436. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1) 

437. — Kocaeli Milletvekili Ömer Tüfkçakal'ın, bazı kişi ve kuruluşların Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapmak üzere uydu kanalı kiraladıkları id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/761) (1) 

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

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



— 37 — 

440. — 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) 

441. — 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) 

442. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, üniversite öğrencileri arasında mey
dana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) (1) 

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

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

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

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

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

448. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Gebze Topçu Alayında görevli bir 
teğmenin, kendisinin ve ailesinin onayı alınmadan, Haydarpaşa Askerî Hastanesi Psiki
yatri Kliniğine yatırüdığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/800) (1) 

449. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Çorum 
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

450. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakarın, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/802) (1) 

451. — 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) 

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

453. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, sınır ihlali suçundan dolayı Bis. 
mil Cezaevinde hükümlü bulunan bir Iraklıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/807) (1) 
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454.: — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Pülümür İlçesi Kırdım 
Köyünde 13.2.1990 tarihinde çığ altında kaldıkları iddia edilen iki vatandaşın cesetle
rinin çıkarılması için hiçbir çaba sarfedilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/808) (1) 

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

456. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı İdaresinin Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/810) (1) 

457. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Esendere Bucağında görevli bir üsteğmen hakkındaki iddiaya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/811) (1) 

458. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şark Kromları * Ferrokrom Tesisle
ri özel güvenlik teşkilatında yapılan tayinlere ve bölgede özel ocakları bulunan kişi
lerce bu tesislerden krom çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/812) (1) 

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

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

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

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

463. — 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) 

464. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Amerika'dan ithal edilen pirinçle 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/815) (1) 

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

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

467. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde Bulgaristan'dan ülke
mize gelen soydaşlarımıza ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/828) (1) 

468. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü orman köylerindeki köy koo
peratiflerine yaptırılan hizmetlerin karşılıklarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 
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469. — Balıkesir Milletvekili i. önder Kırlı'nın, Elazığ'daki ferrokrom tesislerin
den krom çalındığı ve krom hırsızlığının önlenmesi için tesislere yöre dışından güven
lik görevlileri atandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/829) (1) 

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

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

472. — 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) 

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

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

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

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

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

478. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1990 yılı enflasyon hedefine ve ilk üç 
aydaki fiyat artışlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

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

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

481.-— Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Bölgesindeki bakır 
ve çinko madenlerinin değerlendirilmesiyle ilgili üretim projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) (1) 
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482. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, çimento işçilerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

483. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Ç1MSE - tş Sendikasınca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

484. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Bey bağı ve İstasyon 
MaihaEösinde kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra hak sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis ©dilen arsalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/867) (1) 

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

486. — Bursa Milletvekili Fehmi Işiklar'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) 

487. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde İli Bor tlçesımdjeki 600 LV. Ana 
Depo Fabrikisının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/868) (1) 

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

489. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İsparta - Karacaören, Tunceli - Mer
can ve Trakya barajları ile İğdır sulama suyu inşaatları nedeniyle usulsüz ödemeler 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/872) (1) 

490. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/765) 

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

492< — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile hara ve benzeri işletmelerden satışa çıkarılanlar veya özel 
sektörle ortak işletilmesi düşünülenler .bulunup bulunmadığına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

493. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Arifiye - Sincan demiryolu inşaatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/768) 

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

495. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut İdaresince halka satılan 
Ankara - Eryaman'daki konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

496. — 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) 
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497. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında 
kaç işçi çalıştırıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

498. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebinin, Güneydoğu Anadolu'daki iller
de 1989 - 1990 yılında öğretime açılamayan ilkokullara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/774) 

499. _ Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, 1979 ve 1989 yıllarındaki büyük 
ve küçük baş hayvan sayısına ve Et - Balık Kurumunun kesim kapasitesine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

500. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, il merkezlerindeki hastanelerin tıbbî 
cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 

501. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ülkemizde davaların çok uzun 
süre devam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

502. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, silah taşıma imkânı sağlanan il genel 
meclisi üyeleriyle belediye başkanlarından Doğru Yol Partisi mensubu olanların mü
racaatlarına cevap verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/778) 

503. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/779) 

504. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör 
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

505. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut kooperatiflerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/782) 

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

507. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce 
sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/784) 

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

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

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

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

512. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yılla
rında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yaptırılmadığına ilişkin Sağkk Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 
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513. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, NATO alçak uçuş ve atış 
eğitimi projesinin neden olacağı sorunlara karşı ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 

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

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

516. — Bursa 'Milletvekilli İlhan Aşkın'ın, Bursa Biiyükşehir Bellediyesine ait Taş-, 
ocağı ve Asfalt Şantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) (1) 

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

518. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan 
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/875) (1) 

519. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının mer
divenleri ile merdiven korkulukları için yapılan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü som önergesi (6/876) (1) 

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

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

522. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuna bağlı huzurevlerinin ücretlerine yapıldığı iddia edilen zamma ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/879) (1) 

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

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

525. — Hakkâri Milfetvekıili Cumhur Keıskin'in, 1983 - 1984 öğretim, yılından bu 
yana üniversite, yüksekokul ve yurtlarla üüşiği kesilen veya kaydı s'ilıinen öğrencilere 
ilişkin Başbakandan sözilü soru önergesi (6/885) (1) 

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

527. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kamu iktisadî teşebbüslerinde yö
netim kurulu üyeliği veya danışmanlık görevi verilen eski milletvekillerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/818) 
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528. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, eski belediye başkanlarından ve 
belediye başkam adayı olup da seçilemeyenlerden kaç kişiye kamu iktisadî teşebbüs
lerinde veya diğer devlet kuruluşlarında görev verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/819) 

529. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum - İspir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

530. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya Hinde ne zaman olimpik 
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

531. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, basında yer alan «bazı üst düzey 
bürokratlarının görevden alınması için kara listeye alındığına» dair haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

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

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

534. _ Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, 1974 yılında İzmir Havaalanında 
düşen Van Uçağının düşüş nedenine ve kazada ölen vatandaşların varislerine tazminat 
ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) 

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

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

537. — İsparta M illet vekili İbrahim Gürdal'ın, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan işlemlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

538i — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, üniversitelerin içinde bulunduğu du
rumun düzeltilmesi için ne gibi çalışmalar planlandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/851) 

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

540. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesinde TV - 1 ve TV - 2 yayınlarının izlenemediği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/854) 

541. _ Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak ili Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının araç ve tıbbî malzeme sorununa ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

542. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/856) 
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543. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra İlçesi adlî teşkila
tının ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

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

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

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

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

548., — Konya M'iMetvekii Vefa Tanır'ın, Silopü İlçesi Derebiaşı Köyünden zo
runlu olarak İlçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862) 

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

550. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1990 yılı hac döneminde Suudi 
Arabistan'da meydana gelen olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızla'ilgili ola
rak tazminat talebinde bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/864) 

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

552. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Balıkçı Barınağının ne zaman bitirileceğine ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/866) 

553. — İzmir Mıilüıetvekili Birgen Keleş'in, Dışişjferi Bakanının İran'ı ziyaretiyle 
ilgili olarak TRT'de ve basında yer alan açıklamalara ilişkin Dışişleri flakamndan 
sözlü soru önergesi (6/869) 

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

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1580 Sayılı Belediye Kanunu ile 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 335 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve İçişleri Komisyonunun Raporları ve Anayasa Komisyonunun Mütalaası (1/482) (S. 
Sayısı : 446) (Dağıtma tarihi : 5.9.1990) 
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X 2. — 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) 

3. — 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) 

4. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanu
nunun İl/k Maddesinin Kaldırılmasına tlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komiyonu Ra
poru (2/205) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

5. __ Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 283.1990) 

X 6. — İzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 Arkadaşının, 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/308) (S. Sa
yısı : 400) (Dağıtma tarihi : 29.3.1990) 

7. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Say ıh Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunim 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 : 2.4.1990) 

8. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Mad
desine 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) 

9. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile içel Milletvekili M. îstemihan Talay'm, Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komis
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) 

10. — 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) 

11. — 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) 
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12. — 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) 

13. — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı, ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

14. __ İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Millet
vekili Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Za
rarlarının Önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssihha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa Önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286 ve 286'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 28.11.1989; 18.4.1990) 

15. — Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/676) (S. Sayısı : 40S) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

16. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 
2802 Sayıh 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 17. — Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin önlenmesine Dair 
Sözleşme ile Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadı
şı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 
410) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

18. — 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna tki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17.1.1990 Tarihli ve 3599 
Sayıh Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Da
ha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1 /672, 3/1114) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 1.5.1990) 

19. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları 
raporları (1/649) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 2.5.1990) 

20. — 1918 Sayıh Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayıh Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. Sayıları : 155 ve 
155e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988, 10.5.1990) 

21. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya 
Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/227) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 
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22. — Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Dü
zenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı : 
414) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

X 23. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/647) (S. Sayısı : 416) (Da
ğıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/517) (S. 
Sayısı : 417) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

26. — İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/700) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 
11.5.1990) 

27. — Yasama Organı üyeliğinden Emekli Olanların Özlük Haklarına Dair 
18.1.1990 Tarih ve 3603 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/674) (3/1116) (S. Sayısı : 419) (Da
ğıtma tarihi : 11.5.1990) 

28. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S, Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

29. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

30. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayıb 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

31. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad-
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de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

X 32. — Bilimsel Malzemenin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesine Katılın
masının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak tthal Edilecek 
Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/659) (S. Sayısı : 426) (Dağıtma 
tarihi : 24.5.1990) 

X 33. — Deniz Adamları İçin Sosyal Yardım Malzemesine İlişkin Gümrük Sözleş
mesine Katılınmasının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak 
İthal Edilecek Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/650) (S. Sayısı : 427) 
(Dağıtma tarihi : 24.5.1990) 

X 34. — Pedagoji Malzemesinin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak İthal 
Edilecek Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/628) (S. Sayısı : 428) 
(Dağıtma tarihi : 24.5.1990) 

35, — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

35, — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

37. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

38. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

39. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

40. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

41. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

42. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık-Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S, Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

43. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

44. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

45. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

46. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/339) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 5.9.1990) 

(8 inci Birleşim) 




