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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

tzmir Milletvekili Türkân Akyol'un, Türkiye'de eğitimdeki temel sorunlara ilişkin gün
dem dışı konuşmasına Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol cevap verdi. 

tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, "Yorgun Savaşçı" adlı TV dizisinin yakılması ve yak-
tıranların sorumluluğuna, 

Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner de, süper emeklilerin durumlarına; 
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Portekiz'e gidecek olan Devlet Bakanı îsmet özarslan'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlı

ğına, Devlet Bakanı Kâmran tnan'ın, 
ispanya'ya gidecek olan Turizm Bakanı tlhan Aküzüm'ün dönüşüne kadar Turizm Ba

kanlığına, Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in; 
Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan; 
Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına TBMM Başkanı 

İsmet Kaya Erdem'in vekillik edeceğine ve 
Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Maliye ve Gümrük 

Bakanı Adnan Kahveci'nin, 
Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Ba

kanı ismail Safa Giray'ın; 
Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kuru

lun bilgisine sunuldu. 
Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 28 arkadaşının, millî eğitimimizin içinde bulunduğu 

sorunları ve bu konuda izlenecek yeni politikaları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/113) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin, gündemdeki ye
rini alacağı ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmelerin, sırasında ya
pılacağı; 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 16 arkadaşının, ülkemizdeki anarşi ve terör eylemle
rinin nedenleri ile hedeflerini, bu eylemlerin arkasındaki güçleri ve konuyla ilgili olarak alına
cak önlemleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/83), 
yapılan öngörüşmesinden sonra kabul edilmediği; 

Açıklandı. 

26 Eylül 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.17'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Aylekin Kötü 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Balıkesir Ordu 

Ali Sami Akkaş Ertuğrul Özdemir 

• 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Aytekin Kotil 
KÂTİP ÜYELER : Ali Sami Akkaş (Balıkesir), Ertuğrul özdemir (Ordu) 

BASAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 nci Birleşimini açıyorum. 

II.'— YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; salonda bulunan sayın millet
vekillerinin işaret buyurmalarını rica ederim. 

(Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'ya kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündem dışı, üç arkadaşıma söz vereceğim. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Halay Milletvekili Öner Miski'nin pasaport verilmesindeki aksaklıklara ve kişinin seyahat 
özgürlüğüne konan kısıtlamalara ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN— Hatay Milletvekili Sayın Öner Miski, pasaport verilmesiyle ilgili gündem dı
şı söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Miski. (SHP sıralarından alkışlar) 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; pasaport verilmesindeki ak
saklıklara ve kişinin seyahat özgürlüğüne konan kısıtlamalara ilişkin görüşlerimi Genel Kuru
la sunmak için söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; doğuyla batı yumuşamasının yaşandığı günümüzde, 
birçok tabuların yıkıldığını görüyoruz. Dün olamaz sandığımız pek çok şeyin bugün gerçek
leştiğini yaşıyoruz. Doğu Bloku ülkeleri bile, bugün bütün vatandaşlarına çok geniş seyahat, 
hatta göç özgürlüğü sağlarken, biz ne yapıyoruz? Biz, hâlâ, ikinci Dünya Savaşı öncesi bazı 
Avrupa ülkelerinde uygulanan faşist rejimlere özgü yasaların benzeri olan Pasaport Yasasıyla, 
halkımıza açıkça işkence ediyoruz. 

Parlamentoya geldiğimden beri, gerçek demokrasiye bütün kurumlarıyla nasıl geçeriz di
ye, bir parlamenter olarak katkıda bulunmaya çalışıyorum. Parlamentoda bütçe görüşmele
rinde ve soru önergelerimde bu konuyu dört kez dile getirmeye çalıştım; o zamanın Başbaka
nıyla bu konuyu görüştüm. Şu anki Cumhurbaşkanı, o zamanki Başbakan Sayın Turgut Özal, 
"Pasaport Kanununun gerçekten sıkıntı yarattığını, bunun kanunla olmasa bile, yakında çıka
rılacak bir yönetmelikle çözümleneceğini" Haziran 1989'da bana söylemişti. Aradan 16 ay geç
mesine rağmen, halen hiçbir olumlu gelişme yoktur. 
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Sayın içişleri Bakanına yönelttiğim pasaport verme ve fişleme ile ilgili sorularımı, Devlet 
Bakanı Sayın Mehmet Keçeciler cevapladı. Cevabında, fişlere bakılmadan pasaport muamele
si yapılmadığını, pasaport vermede fişlerin kompütüre geçmediği için, seri işlem yapılmadığını 
20.2.1990 günü Genel Kurul kürsüsünden ifade ettiler. Ayrıca, fişleme olayının tamamen kal
dırılmasının da, Hükümet olarak esas hedefleri olduğunu söylediler. Aradan 8 ay geçmesine 
rağmen herhangi bir olumlu değişiklik olmadı. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;'lnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 13 üncü mad
desinin ikinci bendi, "Herkes, kendi memleketi de dahil olduğu halde, herhangi bir memleketi 
terk etmek ve memleketine tekrar dönmek hakkına haizdir" der. Seyahat hakkı, insan hakları
nın en önemlilerinden biridir ve de hiçbir kayda bağlı değildir. İnsan Hakları Evrensel Beyan
namesinde açıkça böyle olduğu halde, ülkemizde, yurt dışı seyahat hakkı için aynı şeyleri söy
lemek kabil değildir. 

Pasaport Kanununda, "Genel güvenlik yönünden sakıncası olanlara pasaport verilemez" 
der. Ne kadar soyut bir kavram... Genel güvenlik yönünden sakıncası olan kişi kimdir? Bu, 
nasıl bir hukuk anlayışı? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, kişileri potansiyel suçlu olarak kabul etme eğili
minden ne zaman vazgeçeceğiz? Kişi, eğer, suç işlemişse suçludur ve yasalara göre cezasını gö
rür. Herhangi bir suçu işlemeyen kişi, nasıl olur da birilerinin vereceği sübjektif yargıya göre 
potansiyel suçlu sayılabilir, bunun sınırı nedir, bunu kim tayin edecektir; bilmiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Avrupa Topluluğuna girmek istiyoruz ve Hükümetin 
programında insan hakları ihlallerinin önleneceği yazılı. Avrupa Topluluğuna girmek, sadece 
coğrafya bakımından Avrupa'ya yakın olmaktan geçmez. Bizim Avrupa Topluluğuna girme-
mizdeki en büyük engel nedir? Avrupalı dostlarımızla konuştuğumuzda, demokrasi anlâyışı-
mızdaki farklılıktan, hukuk anlayışımızdaki farklılıktan söz ediyorlar ve insan hakları konu
sundaki görüş ayrılıklarımızı vurguluyorlar. Bundan biz de rahatsız oluyoruz; onlar da rahat
sız. Neden, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak, elele verip bu yanlışlıkları düzelt
meyelim? 

Bir kısım bilim adamlarımızın, bir kısım sanatkârlarımızın fişlendiklerinden, tedavi ol
maları için yurt dışına çıkmaları gerektiğinde pasaport alamadıklarını, utanarak hatırlıyorum. 
Birçok Hataylı vatandaşımızın, yurt dışında iş bulduklarında, ellerinde mahkemece verilmiş 
beraat kararları olsa bile, takyit konduğu için, pasaport alamadıklarını ve iş imkânlarını yitir
diklerini, utanarak yaşıyorum. 

Sayın bakandan soruyorum; daha ne kadar zaman bu yanlış uygulama sürecek? Sayın Baş
bakan ve sayın bakanlar için, şimdi, haklarında sübjektif bir suçlamayla bir fiş tutulsa, şu an
daki uygulama sürdüğü sürece, bakanlıklarından ayrıldıkları gün yeniden pasaport alabilecek
ler mi? Sanmıyorum. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; pasaport verme işlemlerinin sübjektif yargılardan 
arındırılmasını, seyahat özgürlüğünün önündeki engellemelerin ve fişlemelerin kaldırılmasını 
sayın Hükümetten ısrarla istiyorum. Bu, Hükümetin kendi programında verdiği sözün de ge
reğidir. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Miski. 
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2. — Sinop Milletvekili Yasar Topçu'nun, çeltik piyasasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Ta
rım Orman ve Keyifleri Bakanı Lut/ullah Kayalar'm cevabı 

BAŞKAN — Sinop Milletvekili Sayın Yaşar Topçu, çeltik piyasası konusunda gündem dı
şı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Topçu. (DYP sıralarından alkışlar) 

YASAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Meclisimizde 
çoğunlukta bulunan sanayileşmemiş illerimizin temsilcileri, şimdi söyleyeceklerimi çok iyi an
layacaklardır. Sanayileşmemiş illerin demografik yapısı (nüfus yapısı), coğrafî yapısı, üretim 
yapısı sanayileşmiş illerimiz gibi değildir. Köy nüfusu fazladır, üretim ve tüketim, geçim tarıma 
dayalıdır; tarıma dayalı olunca, şehirdeki yaşam da, köydeki gelir dağılımından alınacak olan 
pay da büyük çapta tarıma bağlıdır. 

Bu illerden bir tanesi, maalesef, benim de temsilcisi bulunduğum'Sinop'tur. Sinop gibi 
Türkiye'de 60'a yakın il var. Onun için, tarım ürünleri hasat mevsimi geldiğinde, Hükümetin 
zamanında tedbir almaması yahut yeterli müdahaleleri yapmaması, yeterli destekleri verme
mesi sebebiyle bu illerin milletvekilleri dertlidir. Bir türlü, birinci derecede temsilcisi bulun
dukları insanların ıstırabına ortak olamamanın sıkıntısını çekerler. 

Bugün söz alışımın sebebi, ilimin ve benim ilim gibî birçok ilin tarımında önemli yer tutan 
çeltik ürününün, birkaç yıldır, maalesef, bu işle geçinen köylüye ve onların alışverişiyle yaşa
yan o beldelerin, bölgelerin insanlarına, yeterli pay alamama gibi büyük bir sıkıntıyı doğuran 
ürün haline gelmesidir. Çeltik piyasası ve çeltik politikasına bakılacak olursa, Hükümet, sanki 
çeltiğin yerli üretiminden rahatsızdır. 

Değerli milletvekilleri, çeltik, bilen arkadaşlarımız bilir, tarımı son derece zor, meşakkatli 
ve girdileri yüksek, zahmetli bir iştir. Çeltikte tarım ilact gelinceye kadar ne benim temsilcisi 
bulunduğum ilin çeltik eken köylerinde, ne de Türkiye'nin çeltik tarımı yapılan köylerinde ya
şayan ailelerin hanımlarının sağlığını korumak mümkündü. Çünkü, çeltik, genellikle dar ara
zilerde, yılın en az altı ayı köylü kadınlarının bellerine kadar su içinde, aile tarımı şeklinde çalı
şarak ürettiği bir üründür. 

Bu kadar meşakkatle üretilen bu ürün 1988'den bu yana esasen düşük olan fiyatını bir 
türlü yakalayamamaktadır. Bunda tabi destekleme alım fiyatlarının düşük tutulması yanı sıra, 
aynı zamanda, destekleme için gönderilen ofis alıcılarının bir türlü disipline edilemeyen alış 
şekilleri de rol oynamaktadır. 

Bugün, çeltik piyasası, çeltik üretimi yapılan yerlerde yeniden açılmıştır. Çünkü, çeltiğin 
hasat mevsimi eylül ayıdır, eylül ayında hasat edilir. Geçen sene kilosu 800 liraya, 900 liraya 
satılan çeltik, bu sene 700-800 liradan satılmaktadır. Bu, sadece benim vilayetimde değil, çel
tik üretimi yapan hemen hemen her yerde aşağı yukarı 700 ila 900-950 lira arasında değişen 
fiyatlarla satılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu fiyata çeltiği mal edemezsiniz. Bir de, üç yıldır bu fiyata satıl
maktadır. Üç yıldır enflasyondan ve girdilerden, çeltik, nasibini bir türlü alamamaktadır. Bir 
ara Irak krizi, körfez krizi sebebiyle, aynı zamanda bize göre stratejik bir mal da olduğu için 
-çünkü az alandan çok verim elde edilerek çıkarılan bir mal olduğu için- fiyatı kısa bir süre 
-onbeşgün kadar- oynadı, tekrar eski yerine geldi 
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özellikle petrol fiyatlarının -bugün gazetelerden öğrenebildiğimiz kadarıyla- 41 dolan bul
ması ve daha da artış istidadı göstermesi karşısında, bu sene çeltik hasadı yapan müstahsilin 
bu fiyatlarla, hatta bu fiyatların bir katı fazla fiyatlarla, 1 500 - 1 600 liraya çeltiğini satması 
halinde dahi gelecek sene için girdilerini karşılaması mümkün değildir. Çünkü, çeltik, özellik
le gübre, mazot ve ilaç bakımından fevkalade yüksek girdisi olan bir üründür. En kaliteli güb
reyi kullanmak zorundasınız, en etkili ilacı kullanmak zorundasınız, çok fazla mazot ve ben
zeri girdileri kullanmak zorundasınız. Üç yıldır fiyatı aşağı yukarı değişmeyen, hatta zaman 
zaman memleketimize gittiğimizde, çeltik müstahsilinin, elinde bir avuç örneğiyle, üç ay vade
li, beş ay vadeli, malını satmaya çalışmasının ıstırabını görerek Hükümetin biraz olsun bu ko
nuya dikkat etmesini istiyoruz. Bu insanların başka bir geçim kaynağı olmadığı, bu insanların 
senede bir defa edindikleri -birçok tarım ürünü gibi- bu ürünün satış bedelinden millî gelirden 
pay aldıklarını ve bu aldıkları paylara dayalı olarak da mensup oldukları kasabalardaki esnaf
lardan ve tüccarlardan bu hasatta ödenmek üzere alışveriş yaptıklarını ve ancak borçlarından 
böyle kurtulup, şehir içerisinde alacaklıların bakışlarından ancak böyle rahat dolaşabildikleri
ni Hükümetin hatırlamasını ve görevini yapmasını istiyoruz. Anayasa, 166 na maddesinde açıkça, 
"...özellikle sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesi
ni.." diyor. 

Üç yıldır fiyatı artırılamayan bir ürünle, bir bölgenin tarımını geliştirmek mümkün değil
dir. Sanayisi de gelişmediyse, o bölgenin halkı bize göre büyük bir açlıkla, yoklukla, sıkıntıyla, 
çaresizlikle başbaşa bırakılmış ve terk edilmiş manzarası vermektedir. Gerçekten yürekler acısı 
durum vardır. 

Hükümetin bir an evvel bu insanlara el atmasını, onların bu derdine bir an evvel çare bul
masını bekliyor ve istiyoruz. Aksi halde, -burada demagoji yapmak için söylemiyorum- çok 
küçük sayıda insanları ilgilendiren birçok konuda, çok büyük fedakârlıkları göze alan Hükü
metin, böyle, milyonlarla ifade edilen sayıdaki ailelerin geçim kaynağı olan tarım alanındaki 
vurdumduymaz davranışını, başka bir konuşmada, başka bir zaman, başka türlü nitelemek 
zorunda kalırız. Bu, ne onlara bir şey kazandırır, ne de memlekete bir şey kazandırır. 

Ben daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bu halkın ıstırabım bir defa daha değerli 
milletvekili arkadaşlarıma ve burada bulunan Hükümet temsilcilerine duyurmak istedim. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topçu. 

Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERİ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Sinop Milletvekili Sayın Topçu, özellikle kendi yöresinde 
de önemli miktarda üretilen çeltik ve dolayısıyla pirinç üretimiyle ilgili olarak görüşlerini gün
dem dışı olarak ifade ettiler. Hükümet ve Bakanlık olarak şu andaki uygulamalarımız hakkın
da bu konuda Yüce Meclise bilgi arz etmek üzere huzurunuzdayım. Şahsım ve Hükümetimiz 
adına saygı ve sevgiyle Yüce Meclisi selamlıyorum, 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, çeltik üretiminde Türkiye, kendi kendine yeterli olan 
bir ülke durumunda değildir. Şu anda, Türkiye'de, bu yılki üretimin, biraz da, özellikle Meriç 
Havzasındaki kuraklıktan dolayı az olacağını da göz önüne alırsak, tahmini üretim 240 bin 
ton çeltik olarak tahmin edilmektedir. Bundan, 14S bin ton civarında pirinç elde edilebileceği 
de hesaplanmaktadır. 
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Türkiye'nin yıllık tüketimi 300 bin ton civarında pirinç olarak gözükmektedir. Bu rakam
lardan da anlaşılacağı üzere, Türkiye içerisindeki tüketimi karşılayabilmek için sürekli yurt dı
şından ithalat yapmak durumundayız. Bu sebepledir ki, özellikle takip ettiğimiz genel politi
kalar doğrultusunda, pirinç ithalatına geçtiğimiz yıllarda Hükümetimiz tarafından müsaade 
edilmiş ve yine takip ettiğimiz politikalar doğrultusunda da bu ithalatlar yapılmaktadır ve açı
ğımız da buradan karşılanmaktadır. 

Sayın Topçu'nun konuşmalarında belirttilkeri gibi, gerçekten, çeltik üretim, dolayısıyla 
pirinç üretimi ziraatın en zor dallarından birisidir, zor koşullar altında üretim yapılan bir ürü
nümüzdür. Ancak, konuşmalarında ifade ettikleri; "Çeltiğin yerli üretiminden Hükümet âde
ta rahatsızdır" şeklindeki beyanlarına katılmamız mümkün değildir; bunu, kürsü heyecanı ile 
kullanılmış bir söz olarak telakki ediyoruz. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bilerek Sayın Bakan, bilerek... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKANI LUTFULLAH KAYALAR (Devamla) — 
Bizim buna katılmamız mümkün değil Sayın Topçu. Çünkü, Hükümetimiz ve Bakanlığımız 
Türkiye'deki üretimin artırılabilmesi için bugüne kadar gerçekten çok önemli faaliyetlerde bu
lunmuş ve üretimin artmasıyla ortaya çıkan ürün artışları, tarımın geneli olarak çiftçimiz tara
fından da büyük bir takdirle karşılanmış bulunmaktadır. 

Ancak, çeltiğin her arazide ekilemeyeceğini, çeltik ekiminin kendi iklim koşulları içerisin
de yapılabileceğini göz önünde tutmamız gerekmektedir. Ayrıca, dünyadaki piyasa hareketle
rinin, Türkiye'de üretilen ürünlerin fiyatlarını da etkilediğini düşünmemiz, biraz önce bahset
tiğim genel ekonomik politikalar içerisinde bunları da değerlendirmemiz lazım. Şu anda dün
yada, ABD menşeli orta tane pirincin CİF fiyatı, Mersin teslimi, dökme olarak 260 dolar/ton 
mertebesindedir. Gene çeltiğin Kasım 1990 teslimi CİF fiyatı da aşağı yukarı 190 dolar/ton mer
tebesinde seyretmektedir. Bunlara, bütün vergileri, fonları, hepsini dahil ettiğiniz takdirde, pi
rincin mal olmuş fiyatı, bugünkü yerli piyasada uygulanan fiyat politikasından epeyce de aşa
ğıda teşekkül etmektedir. 

Bu aradaki farklara muvazi olarak, yerli üretim yapan çiftçimizin korunabilmesi için, Hü
kümetimiz, genel politikaları içerisinde mutlaka bütün imkânlarını kullanmaktadır. Sayın Top
çu'nun konuşmalarında belirttikleri "üç yıldır fiyatı değişmeyen ürün" olarak takdim ettikleri 
çeltik fiyatları da şöyledir: 1988'de 500 lira olan uzun tane, 1989 senesinde yüzde 100 artırıla
rak 1 000 liradan alınmış, orta tane 4S0 liradan 900 liraya, kısa tane 400 liradan 800 liraya 
çıkarılmış; yani, yüzde 100 mertebesinde bir artış sağlanmıştır. Bu yıl da, hububat haricindeki 
diğer tarım ürünlerindeki genel artış endeksi içerisinde, 21 Eylülden itibaren, Toprak Mahsul
leri Ofisi, uzun tanede 1 300, orta tanede 1 200, kısa tanede de 1 100 lira şeklinde bir destekle
me fiyatı ite piyasaya girmiş bulunmaktadır. Ancak, çeltik üretimin -tekrar, katıldığımız nokta 
olarak ifade ediyorum- zor şartlar altında yapıldığı göz önüne alınarak, maliyetlerindeki girdi
lerin yüksek olduğunu biz de kabul etmekteyiz. 

Sayın Topçu'nun konuşmalarında, özellikle Körfez krizi nedeniyle mazot fiyatlarındaki 
artışın tarıma kötü etki edeceğini belirtmeleri doğrudur. Girdilerde mutlaka büyük bir maliyet 
artışı getirecektir; ancak, bu artıştan şu anda dünyadaki bütün ülkeler etkilenmektedir. Maale
sef, bizde de, sadece tarım değil, diğer ekonominin tamamı da petrol fiyatlarının bu artışından 
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etkilenme durumundadır; ancak, artmış olan bugünkü petrol fiyatlarıyla üretilecek olan ürün
lerimizde, gerek şimdi, yani sonbahardan sonra ekimi yapılacak olan ürünlerimizde, gerekse 
ilkbaharda ekimi, sürümü ve hasadı yapılacak olan ürünlerimizde, 1991 yılı fiyatları tespit edi
lirken, mutlaka bu artışlar da göz önüne alınacaktır. 

Benim kısaca belirtmek istediğim şudur: Hükümetimiz bu konuda bütün imkânlarını kul
lanarak çiftçimizin lehine olan kararları almaya gayret sarf etmektedir. Bu yılki Toprak Mah
sulleri Ofisinin destekleme fiyatları da, biraz önce arz ettiğim doğrultudadır. Yurt dışındaki 
ithalatı -fon dahil- değerlendirdiğimiz zaman, tespit edilen fiyatlar, aşağı yukarı 500 lira mer
tebesinden de daha yüksek olan fiyatlar durumundadır. Buradaki sıkıntı, çeltik üretiminin yurt 
çapında tüketimimize yeter derecede kifayet etmemesinden kaynaklanmaktadır. 

Saygılarımla efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Körfez krizi ve ambargo bahanesiyle yapılan zamlara 
ve KDV oranlarının yükseltilmesine ilişkin gündem dışı konuşman ve Maliye ve Gümrük Bakam Adnan 
Kahveci'nin cevabı 

BAŞKAN — Son olarak, tzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin'e, Ortadoğu'da sürmekte 
olan Körfez krizi ve ambargo bahanesiyle keyfî ve fırsatçı zamlar hakkında gündem dışı söz 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Ersin. (SHP sıralarından alkışlar) 

AHMET ERStN (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Körfez krizi ve ambargo 
bahanesiyle bir süreden beri vatandaşların üzerine yağmur gibi gelen keyfi ve fırsatçı zamlar 
ve son yapılan KDV artışlarıyla ilgili olarak gündem dışı söz aldım; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. * 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle başlayan Körfez krizi, tüm 
dünyayı, ama en fazla da Türkiye'yi etkilemeye devam ediyor. Sayın özal'ın, kriz başlar başla
maz, devletin tüm karar organlarını dışlayarak, tek başına yürüttüğü politikaların olumsuz so
nuçları yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Aktif dış politika safsatasıyla yürütülen, ama özün
de başka ülkelerin çıkarlarını kollama ve özellikle de Başkan Bush'a yaranma amacını taşıyan, 
kraldan fazla kralcı davranışların, ne Türkiye'ye ve ne de dünya barışına bir faydasının olma
dığı artık görülmüş olmalıdır. 

Kriz nedeniyle ortaya çıkan gelişmelerde, ülkemizi yönetenlerin ne kadar çağın dışında ol
dukları da ortaya çıkmıştır. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Senin kafan çağdışı. 

AHMET ERSÎN (Devamla) — "Ortadoğu haritası yeniden çizilecek, Irak toprakları 
paylaşılacak" mantığıyla geliştirilen pastadan pay kapma anlayışının, 21 inci Yüzyıl dünyasın
da yerinin olamayacağı açıktır. Böylesine bir ortaçağ mantığıyla hareket eden, gerek Sayın özal 
ve gerekse Sayın Hükümet, çağdaş bir ülkenin yöneticilerine yakışmayan davranışlarıyla bu 
konuda ne yazık ki iyi bir sınav verememişlerdir. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Gazeteleri oku, gazeteleri... 
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AHMET ERStN (Devamla) — Ve Türkiye, Körfez krizinde, tıpkı komşusunun hanımına 
göz diken adam durumuna düşürülmüştür. 

RÎFAT DÎKER (Ankara) — Terbiyesizi 

AHMET ERStN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, zaten bozuk olan ülke ekonomisi, 
Körfez krizi ve ambargo nedeniyle iyice bozulmuştur. Yüzde 100'e doğru tırmanan enflasyon 
ve iğneden ipliğe kadar her şeye, her gün yapılan gerekçesiz ve keyfî zamlar, dar ve sabit gelirli 
yurttaşlarımızın belini bükmektedir. 

26 Mart yerel seçimlerinden bu yana ülke genelinde görülen ve İktidarın güçsüzlüğünden 
kaynaklanan otorite boşluğunun piyasayı da etkilemesi kaçınılmazdır. Nitekim, denetimsizlik 
ve otoritesizlik vurgurculara ve fırsatçılara yaramıştır. Yöneticilerin bilgisiz ve bilinçsizce ülke
de savaş rüzgârları estirmeleri ve ülkeyi harp havasına sokmalanyla birlikte, keyfî ve fırsatçı 
zamlar yağmur gibi gelmeye başlamıştır. Esasen, bu arada asıl fırsatçılığı ve vurgunculuğu ik
tidar yapmaktadır. Ülkeyi yönetenler kendi savurganlıklarının ve bilinçsizliklerinin bedelini halka 
ödetmek istemektedirler. Umulanın çok ötesinde gelişen bütçe açığını, Körfez krizi bahanesiy
le yürürlüğe koydukları zamlarla halkın sırtından sübvanse etme hevesindedirler. Kısa süre içinde 
akaryakıt ve KtT ürünlerine yapılan yüklü zamlar, İktidarın bu fırsatçılığının ve vurguncu tav
rının sonucudur. 

Nitekim, bunun son örneği de Katma Değer Vergilerinin artırılmasıdır. Hiçbir haklı nede
ne dayanmayan ve sadece Hükümetin vergi toplamaktaki aczinden ve savurganlığından kay
naklanan bütçe açığını kapatmak amacıyla getirilen bu yeni vergilerin insafla bağdaşır bir yanı 
yoktur; halkı soymanın yeni bir aşamasıdır. 

Ganimet toplama hevesiyle Ortadoğu'nun korsanlığına özenerek Körfez krizine balıkla
ma dalan iktidar, şimdi sıkışınca hedef değiştirip kendi halkına karşı korsanlık yapmaya başla
mıştır... 

A. CENGİZ DAöYAR (Antalya) -r- Sayın Başkan, bu nasıl konuşma efendim? 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, niçin müdahale etmi
yorsunuz? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... Bir dakika... 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Sayın Başkan, açıkça Hükümete, devlete sataşıyor, 
korsanlıkla suçluyor. 

AHMET ERStN (Devamla) — Ben Hükümetten bahsetmedim, Hükümetten bah
setmedim... 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — "Soyguncu" diyor... Senin baban soyguncu! 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, lütfen müdahale edin 

efendim. 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen yerinize oturun... 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Soyguncuymuş... 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, lütfen sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Hatibin, devletten "korsan" diye bahsettiğini ben duymadım, eğer demiş-
Ierse tavzih ettiririz efendim. 
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DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Söylediler efendim; lütfen... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
AHMET ERSİN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, halkımız kendisinin neden olmadığı 

Körfez krizinin ve Hükümetin şuursuzca savurganlığının bedelini ödemek durumunda kalmış
tır. Zaten geçim sıkıntısı çeken ve iktidarın mezaliminden inim inim inleyen dar ve sabit gelirli 
yurttaşlarımızın durumu, yapılan yüklü zamlardan sonra iyice kötülemiştir ve son olarak geti
rilen KDV artışlarıyla birlikte yaşam koşulları daha da dayanılmaz bir hal alacaktır. 

Hükümet, Körfez krizi ve Irak'a uygulunan ambargodan zarar gören yatırımcı ve ihracat
çıların zararlarını karşılamak için birtakım önlemleri gündeme getirmektedir. Buna karşılık, 
asıl vurgunu yiyen ve ücretinden başka geliri olmayan işçi ve memurları ise görmezden gel
mektedir. Oysa Hükümet, herkesten önce yürürlüğe koyduğu haksız ve insafsız zamlarla bu 
kesimin soyulmasına önayak olmuş, çanak tutmuştur. Meydanı fırsatçılara ve vurgunculara terk 
etmekle kalmayan İktidar, tutum ve davranışlarıyla da onlann saflarında yer alarak, halkın 
soyulmasına göz yummaktadır. 

Körfez krizi ve ambargo bahanesiyle yağmur gibi gelen fırsatçı ve keyfî zamlann altında 
ezilen dar ve sabit gelirli yurttaşlarımızın içinde bulundukları kötü duruma bir çözüm bulun
malıdır. Artık, halkın dayanacak gücü kalmamıştır. Ücretinden başka geliri olmayan işçi, me
mur, emekli, dul ve yetimlere, çok acilen kriz zammı veya tazminatı ödenmelidir. Çünkü, enf
lasyonun olağanüstü boyutlara varması ve iğneden ipliğe kadar her şeye yapılan sürekli zam
larla son KDV artışları, iktidarın yanlışlarından ve güçsüzlüğünden kaynaklanmaktadır. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Enflasyonun indiğinden haberin yok senin 
herhalde. 

ALt PINARBAŞI (Konya) — Belediyelerin yaptığı zamlardan haberin yok herhalde. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Hükümetin kendi aczinin faturasını, bedelini halka ödet
meye hakkı yoktur; kendi savurganlığının eseri olan bütçe açıklarını kapatmak için, halkın ce
bine, sofrasına saldırması insafsızlıktır. İktidara hâkim olan bu soygun anlayışının mantığı da 
yoktur. (ANAP sıralarından gürültüler) Ücretinden başka geliri olmayan yurttaşlarımıza veri
lecek kriz zammı veya tazminatı onların sıkıntısını biraz olsun hafifletecektir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersin. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN tNAN (Bitlis) — Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN — Kürsü masuniyeti de olsa kimse devletimizi korsanlıkla suçluyamaz. Zabıt

ları getirteceğim, öyle bir kelime varsa, onunla ilgili olarak gerekli işlemi yapacağız efendim. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN tNAN (Bitlis) — Dünkü hassasiyetinizi bugün de göster

meniz lazım Sayın Başkan, o kelimeyi sarf etti. Sayın Grup Başkanvekilinin de dünkü hassasi
yetini bugün de göstermesi lazım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Bakan, zabıtları getirteceğim; eğer öyle bir kelime 
varsa gereği yapılacaktır. 

Sayın Maliye Bakanı cevap verecekler. 
Buyurun Sayın Bakan. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Kendisini devletle özdeşleştiriyor... 
BAŞKAN — Sayın Genç, siz lütfen müdahale etmeyiniz. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar; bir milletvekili arkadaşımızın Meclis kürsüsünden bu üslupla konuşma yap
masını kendisine kesinlikle yakıştıramadım; Meclisimiz için utanç vericidir. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Ne dedim Sayın Bakan? Neyi anladığınızı söyler misiniz?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Değerli arkadaş
lar, bugün Türkiye'de ve çevremizde yaşanan olaylardan dolayı geçmişte tahmin edilemeyen 
bazı sıkıntılar mevcut. Bu sıkıntılara gelmeden önce, konunun genel bir değerlendirmesini yap
mak ve bu sıkıntıların kaynağındaki ana nedeni açıklamak istiyorum. 

Bugün, dünyada, gelişmiş ülkelere ve petrol üreten ülkelere baktığınız zaman, ortaya çok 
net bir tablo çıkıyor. Bugün yaşanan Körfez krizinin arkasındaki temel mantığı, temel sıkıntıyı 
izah edeceğim. 

Bugün, dünya petrol rezervlerinin değerlendirmesini yaptığınız zaman, Amerika Kıtası
nın bugünkü üretim temposuyla rezervlerinin dayanma süresi 8 yıl, Batı Avrupa'nın rezervleri
nin dayanma süresi, 10 yıl, Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliğinin rezervlerinin dayanma süresi 
ise 12 yıldır. Bütün dünyadaki petrol rezervlerinin ise bugünkü üretim temposuyla dayanma 
süresi 45 yıldır; yani, dünya çok kısa bir sürede petrolsüz kalacaktır ve bu petrolsüzlük, böyle 
yüz sene sonra, değil, önümüzdeki on senede kendini gösterecektir. On sene sonra, Amerika 
Kıtasının ve Avrupa Kıtasının -Sovyetler Birliği dahil- petrolü kalmayacaktır... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bunun fiyat artışlarıyla ne ilgisi var? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Tabiî, bundan da 

etkilenecek olanlar sadece onlar olmayacak, petrolü olmayan Türkiye de etkilenecektir. Petrol 
fiyatlarının yükselmesi, Türkiye'nin ve petrolü olmayan ülkelerin fakirleşmesi, gelişmekte olan 
bütün ülkelerin fakirleşmesi demektir; çünkü, bu ülkeler genç nüfuslarına iş yaratma mecburi
yetiyle karşı karşıyadırlar. Fabrika kurmak için harcamak zorunda oldukları paraları petrole 
yatırmak zorunda kalırlarsa, kesinlikle bir felakete doğru gideceklerdir, bu felaketten kaçama
yacaklardır. Sadece gelişmiş ülkelerin değil, özellikle bütün gelişmekte olan ve petrolü olma
yan ülkelerin karşılaşmış oldukları büyük sorun budur. 

Hal böyle iken, Türkiye'nin bu petrol krizinden kendini soyutlaması nasıl mümkün ola
caktır?.. Türkiye petrole yılda üç milyar, beş milyar, on milyar dolar daha fazla verirse; yatı
rımları için gerekli olan kaynağı nereden bulacaktır? 

Gelelim iç duruma: Türkiye'de vergiler ne durumda? 
Vergi gelirleri, özellikle, toplanamadığı söylenen Gelir Vergisi, cumhuriyet tarihinin en yük

sek düzeyinde artmıştır; reel artış en yüksek düzeydedir. Şu anda -enflasyonu çıkarırsak- reel 
artış yüzde 35 - 40 civarındadır. Katma Değer Vergisi de aynı tempoyla artmaktadır. Yani, Tür
kiye'de belge düzeni oturmakladır. Türkiye'de, vasıtalı vergi dediğimiz ve her zaman da bu meclis 
kürsüsünde savunulan, doğru olan vergi, vasıtalı vergi, Gelir Vergisi en yüksek düzeyinde art
mıştır. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Gelir Vergisi vasıtasız vergi olacak... 
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MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika... 
Vasıtasız vergi olan KDV'nin artışı, vasıtalı olan Gelir Vergisi artışının gerisindedir. Onda 

da reel artış var, yani belge düzeni oturuyor.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ters söylediniz, Gelir Vergisi, vasıtalı vergi değildir. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika efen

dim... Dinleyin lütfen. 

Değerli arkadaşlar, bugün petrol fiyatı 41 doları geçmek üzeredir. Şu anda Türkiye'de ilan 
edilen petrol fiyatı, 31 dolara göre yapılmıştır ve bundan dolayı, Akaryakıt Tüketim Vergisin
den DFİF'e alınan paylarda yüzde İS oranında bir düşüş sağlanmış, devlet, iki aylık bir süre 
için vergi gelirinin önemli bir kısmından vazgeçmiştir. Umudumuz, bu iki aylık süre içinde petrol 
fiyatlarının tekrar bir istikrara kavuşacağı ve 41 dolara fırlayan bir emtianın ülke ekonomisine 
getireceği aşırı yükün azaltılacağı şeklindedir. 

Bunun yanında, tüm kamu kuruluşları, bu seneki bütçelerine koydukları işlere hiçbir ek
leme yapmadıkları halde dahi hepsi akatyakıt için ek ödenek talep etmektedirler. Emniyet Teş
kilatından, Köy Hizmetlerinden, Karayollarından Devlet Su İşlerine ve Millî Savunma Bakan
lığına kadar, bütün kuruluşlar, sadece geçen seneki programlarında bütçeledikleri işleri yap
mak isteseler bile, ek akaryakıt ihtiyaç talepleri -lira bazında- bütçelerinde kalan rakamın iki 
misline çıkmıştır. Tahminimiz, azaltılan Akaryakıt Tüketim Vergisine rağmen bu rakamın yıl 
sonuna kadar 1 trilyon liranın üzerine çıkacağıdır. 

Burada, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, maalesef, Meclis kürsüsünün adabına pek uy
gun olmayan bir üslupla ve kolaylıkla sarf ettiği kelimelere ben cevap vermek istemiyorum... 

AHMET ERSİN (İzmir) — Size az bile. 

BAŞKAN — Sayın Ersin, lütfen... Sayın Bakan sizi dinlediler, siz de dinleyin. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Ben ona bir şey söylemedim, bana hakaret ediyor. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Çünkü, bu kürsü
nün saygınlığına hepimizin değer vermesi gerekir. Eğer ülkemizde önemli sorunlar yaşanıyorsa 
ve biz, çevremizde yaşanan büyük olaylardan ülkeyi soyutlamak için, ülkenin üzerine düşen 
sıkıntıları hafifletmek için bir gayret gösteriyorsak, bunu, burada ifade etmenin yolu bu değil
dir. Çünkü, herhalde burada savunucusu olduğunuz kitlelerin, en az sizin kadar biz de içinde
yiz, en az sizin kadar dertlerinizi gözlemliyoruz, en az sizin kadar onların dertlerine tercüman 
olmak için ve çözüm bulmak için gayret gösteriyoruz. Bu bakımdan, burada sıcak kelimeler 
kullanarak, "Ben onları daha çok seviyorum" gibi, "Siz onları sevmiyorsunuz" gibi üslupları 
ve Meclis kürsüsüne de yakışmayacak ifadeler kullanmanızı, özür dilerim; ama size yakıştı
ramadım. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Siz hayalicileri seviyorsunuz. 
VELİ AKSOY (İzmir) — Dün bir parlamentere "terörist" diyen milletvekilini kınıyor 

musunuz? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Değerli arkadaş

lar, Körfez krizinin ülkemize gerçekten getirdiği büyük sıkıntılar vardır. Bu sıkıntıları burada 
demagoji yaparak çözemeyiz. Bunu çözmek için, biz, yapıcı bir gayret içindeyiz. Sizin de 
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bu gayrete destek olmanızı isteriz; çünkü, unutmadan şunu da söyleyeyim ki, maalesef, Türki
ye dışındaki her ülkede muhalefet ve iktidar el ele gitmektedir ve onların uyguladığı politikalar 
da, ülke menfaatlarını muhalefet ve iktidarın ne kadar yakından gözetlediğini göstermektedir. 
Aynı yaklaşımı sizden, millet adına beklemek herhalde çok fazla bir şey beklemek değildir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz muhalefetin düşüncesine başvurdunuz mu? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bu konuda lütfen 
daha dikkatli olmanızı, dünyadaki gelişmeleri daha yakından takip etmenizi özellikle istirham 
eder, hepinize saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, biraz evvel konuşan tzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin, 
devleti değil, tktidarı suçlamıştır, "Körfez krizine balıklama dalan iktidar, şimdi sıkışınca he
def değiştirip kendi halkına karşı korsanlık yapmaya başlamıştır" cümlesiıy kullanmıştır, ikti
dara karşı da olsa, arkadaşımızın bu Cümleyi kullanmaması gerekirdi. Bunu tasvip etmediği
mizi, bundan böyle dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyorum. Başka bir değişiklik yapma şan
sımız da yok zaten. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, izniniz olur muydu? Zatı 
âlinizin Başkanlık olarak açıklamalarına çok teşekkür ederim; ama dün başka şekilde bir olay 
oldu, sataşmadan dolayı söz verdiniz. Bu söz doğrudan doğruya, Sayın Bakanımız teknik yön
lerini lütfettiler; ama iktidara bir sataşmadır; sataşmadan, dolayı cevap hakkı istiyorum efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bakan cevap verdi Sayın Başkan, daha niye söz istiyorlar? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, şimdi... 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Bu konuda bir açıklama yapacağım 
efendim. 

BAŞKAN — Burada Hükümet de hedef alınmamış, siyasî iktidar hedef alınmıştır. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN tNAN (Bitlis) — Ama, efendim, İktidar biziz, o iktidar 
biz olduğumuza göre... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bunun doğru bir izah biçimi olmadığını, yanlış olduğunu, bu 
üslubu kullanmaması gerektiğini söyledik. Buna rağmen, siz, sataşma nedeniyle Hükümet adına 
söz talep ediyor musunuz? 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Talep ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Nasıl cevap verir? Hükümet bir bütündür. 
BAŞKAN — Sayın Genç, oturumu ben yönetiyorum, lütfen müdahale etmeyiniz. Sataş

ma nedeniyle Hükümet adına söz istemiştir, söz veriyorum. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN ÎNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, doğ

rusu, kullanılan ifadeler karşısında son derece üzüldük. 
Dün başka bir müzakere vardı ve iç politikayla ilgiliydi, dış politikayla ilgili değildi. Mu

halefet partilerinin sayın grup başkanvekilleri rahatsızlık hissettiler, haklarını kullandılar ve 
bu sayın milletvekilimizin mensup bulunduğu Anamuhalefet Partisinin Grup Başkanvekili bi
ze dönerek, "Grubunuz nasıl böyle bir konuşma yapılmasına müsaade ediyor, neden seyirci 
kalıyorsunuz?" dedi. Şimdi baktım, sükûnetle dinlediler ve Hükümete, devlete karşı, bu kür
sülerden değil, hiçbir miting meydanında bile kullanılmasına cevaz verilmeyecek ifadeleri kul
lanmasına seyirci kaldılar efendim. 
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AHMET ERSİN (tzmir) — Sayın Başkan, devlete bir şey söyledik mi? 

BAŞKAN — Sayın Ersin, devlete karşı söz kullanmadığınızı ben burada söyledim, zabıt
larda devlete karşı bir sözünüzün olmadığını söyledim, lütfen oturunuz. 

AHMET ERSİN (tzmir) — Bu İktidarın korsan olduğunu söyledim, bu İktidarın korsan 
olduğunu söylüyorum. 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bu sözün sahibi, aslında bu hareket
leriyle aynı sıfatı kendisine yakıştırıyor. (ANAP sıralarından alkışlar) 

AHMET ERStN (tzmir) — Sensin, sen! 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
bu gibi sıfatlar, hatibin lafları olduğu için "soygun, korsan" sözleri... 

AHMET ERStN (tzmir) — Evet!.. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sayın Başkan, bundan sonrası size 

düşüyor efendim, bu sözlere karşılık müdahale etmek. 

BAŞKAN — Sayın Ersin, müdahale etmeyin lütfen, 
DEVLET BAKANI KÂMRAN tNAN (Devamla) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen, tansiyonu yükseltecek düzeyde konuşmayın; siz dene

yimli bir parlamentersiniz, Hükümeti temsil ediyorsunuz. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN tNAN (Devamla) — Sayın Başkanım, aslında, Sayın Er-
sin'in buradaki konuşması bir fiyat artması konuşması değil, Türk Devletinin ve iktidarının 
bu olaylar karşısında dünya çapında göstermekte bulunduğu üstün başarıdan duyduktan ra
hatsızlığın ifadesidir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

AHMET ERStN (tzmir) — Siz, Bush'a yaltaklanmaktan politika mı yapıyorsunuz? 

DEVLET BAKANI KÂMRAN tNAN (Devamla) — Bakınız efendim, dünyanın bütün 
memleketlerinde -bu olaylar karşısında- her yeri takip buyurdunuz, iktidar ve muhalefet ara
sında tam bir işbirliği, bir dış .millî dava olması itibariyle ve bu hareketlerde 25'e yakın memle
ket fiilen Körfeze asker göndermesine rağmen, kendi parlamentolarına gitmeden bunu yapma
larına rağmen, kendi muhalefetlerini yüzde yüz arkalarında bulmuşlardır. Bunun tek istisnası 
Türkiye oldu ve... 

GÜRCAN ERStN (Kırklareli) — Kendiniz karşı çıktınız. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hangi devlet parlamentodan karar almadan gönderdi? 

DEVLET BAKANI KÂMRAN tNAN (Devamla) — Tek istisnası... Bakınız daha ne yapı
lıyor. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 

DEVLET BAKANI KÂMRAN tNAN (Devamla) — Rahatsızlıklarınız arttı tabiî. 

BAŞKAN — Sayın.Bakan, siz sataşma nedeniyle söz aldınız; lütfen, Meclisteki daha ön
ceki müzakerelere dönerek bir eleştiriye geçmeyiniz, sataşma konusunda konuşunuz. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN tNAN (Devamla) — Sayın Başkanım, lütfedin de -zatı 
âlinize ve o makama derin saygımız var- dün bir hassasiyet gösterdiniz, bugün aynı objektivite 
ile lütfen devam buyurun. 
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Sayın Başkanım, sene 1964. Zamanın Sayın Başbakanı, Johnson'ın davetlisi olarak Ame
rika'ya gidiyor. O zaman Ankara'da mevcut koalisyon ortaklarından biri, bir hükümet bunalı
mına teşebbüs ettiği için, milletve ve bütün çevrelerce yadırgandı; doğruydu. Bugün yine bir 
hükümet başkanı değil, devletin başkanı Amerika'da bulunuyor. Anamuhalefet Partisi Sayın 
Lideri her sabah kalktığında beyanat veriyor: "Oradaki yetkileri sınırlıdır, Türkiye'yi şöyle an
gaje edemez, böyle edemez.." (SHP sıralarından "Doğru söylüyor" sesleri) Bu, millî politika
ya hiç bir zaman yakışmaz. Bunu hiç bir şekilde... Bu, aslında Türk millî dış politikasında en 
büyük sapma ve kırıklıktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaade eder misin? 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Emredin Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Muhalefet liderinin dış politikayla ilgili sözleri Hükümette bir rahatsızlık 

yaratıyorsa... 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Biz rahatsız değiliz Sayın Başkanım, 

emin olun, rahatsız değiliz efendim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. Hükümetin Dışişleri Bakanı veya temliscisinin bu Mec

liste her an konuşma, bilgi verme, eleştiri yapma hakkı vardır. Siz sataşma nedeniyle söz aldı
nız. Şimdi, konuyu bu kadar genişletirseniz bu işin içinden çıkamayız. Lütfen, sadedin dışına 
çıkmayanız. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Azarlamadır bu aslında. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Aslında Körfez krizi Türkiye'de bir 

muhalefet krizi yarattı. Muhalefet sayın partileri, hiç bir fikir üretemedikleri ve ne yapılması 
gerektiğine dair en ufak bir noktayı ortaya koyamadıkları için, sabah-akşam iktidarı bu suretle 
içi politika malzemesi yapıp yıpratmaya çalışmaktadırlar. Varsa görüşünüz buyurun, varsa gö
rüşünüz, çıkarın. 

HALİL ÇULHAOGLU (İzmir) — Konunun çok dışına çıkıyor Sayın Başkan. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz her gün görüşlerimizi söylüyoruz. Sizde anlayış noksan

lığı varsa biz ne yapalım? 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Binaenaleyh, Körfez krizini iç buna
lıma çevirmekle hiç bir fayda gelmez, hiç bir netice alamazsınız. Bu millet her şeyi görmekte
dir. Arasıra küçük sandıklar çıkıyor, açılıyor ve içinden her seferinde küçülerek çıkmanızın 
sebeplerini araştırmıyor musunuz?.. Biraz araştırın efendim. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sataşma nedeniyle söz aldınız, sataşma konusunda bunlar yoktur. 
Lütfen... 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sayın Başkanım, zatı devletlerine ve 
yüksek makama sataşmıyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, sataşmayla ilgili söz aldınız. Ben, size, sataşma konusunda cevap 
vermek için söz verdim; burada bir başka partinin siyasî konularını... 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Lütfen, zatı âliniz taraflı olmayın 
efendim. 

— 412 — 



T.B.M.M. B : 12 26 . 9 . 1990 O : 1 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Başkan sizi azarlıyor, siz anlamıyorsunuz. 
ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) — Yakışmıyor sana, yakışmıyor. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Şimdi bakınız, şu ana kadar, Türki

ye Cumhuriyeti Hükümetinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlan ötesinde ve üs
tünde yaptığı en ufak bir şey var mıdır? ambargo uygulanması, aslında, Türkiye'nin barışın 
sağlanmasında öncülüğüdür, ambargonun etkinliği barışa bir alternatiftir, savaşa bir alterta-
niftir. Eğer savaş çıkmasını istemiyorsanız, ambargoyu teşvik etmek ve desteklemek lazımdır. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz Sayın Bakan?.. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN tNAN (Devamla) — Peki, petrol fiyatları arttı, 45 dolar 

oldu, bunda Türk Hükümeti mi sorumlu oluyor?.. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen... 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Emredin efendim. 
BAŞKAN — Siz, Başkanlığın sataşma konusundaki takdir hakkını kötüye kullanıyorsu

nuz; lütfen, sadedin dışına çıkmayınız. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Oldu efendim. Sayın Başkanım, te

şekkür ediyorum yüksek müsamahanıza. Sayın Anamuhalefet Partisi Grup Başkanvekilleri bu
rada çıkıp da, o sözleri geri aldıklarını beyan buyurmazlarsa o sözleri kendilerine aynen iade 
ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar, SHP sıralarından gürültüler) 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Başkan, Sayın Bakan, konuşmasında, Sa
yın Ersin'e cevap vermedi, Anamuhalefet Partisi Liderinden, parti politikasına kadar, sataşan 
bir konuşma yaptı. Sayın Bakan kişisel bir konuşmaya karşı cevap verme durumunda olduğu
nu aştı. Bu nedenle, Grubumuza sataşmıştır ve hakaret etmiştir. Müsaade ederseniz, söz istiyo
rum. (SHP sıralarından "Doğru, doğru" sesleri, gürültüler) 

YAStN BOZKURT (Kars) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun. 

YAStN BOZKURT (Kars) — Efendim, dün bir sözcümüz, konuşmasında, maksadını, me
ramını aşan beyanlarda bulundu; bizim grubumuz da bunu tasvip etmedi. Bugün, Sayın Ana-
muhelefet Partisi sözcüsüyle Doğru Yol Partisi sözcüsü grup başkanvekilleri burada konuştu
lar, bizden bir tepki gelmedi. Bu itibarla, şu kürsünün adabına, yüceliğine uygun konuşmalar 
yapılmasını, hepimiz, burada bulunanların cümlesi tasvip eder, kabul eder. Bu itibarla, tansi
yonu daha fazla artırmadan bu meselenin burada kapanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi, dün ciddî 
bir sataşma nedeniyle söz isteyen arkadaşlarımıza söz verdik; bugün de, bir arkadaşımızın tas
vip etmediğim bir konuşması nedeniyle, Hükümet adına, Sayın Bakana, sataşma nedeniyle söz 
verdim; ama, maalesef, Sayın Bakan, sataşma konusunun dışına çıkarak, bir partinin liderini 
ve bir partiyi de suçlayıcı nitelikte konuşmak suretiyle, diğer tarafa, cevap verme, sataşmadan 
söz isteme hakkı yaratmış bulunmaktadır. • 

Bu bakımdan, Sayın Güneş'ten, tansiyonu yükseltmeyecek şekilde sataşma hakkını kul
lanmasını rica ediyorum. 
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DEVLET BAKANI KMARAN tNAN (Bitlis) — Cevap hakkı doğarsa, hakkım mahfuz
dur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Eğer, Sayın Güneş konuşması sırasında sataşırsa, hakaretten bir söz kulla
nırsa, o zaman söz vereceğiz; ama, böyle devam ederse, ciddî müzakereye de geçemeyiz... Bu 
hususu takdirlerinize bırakıyorum. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN tNAN (Bitlis) — Ama "suçlama" sözünü zatı âlinizin 
kullunmaması gerekirdi. Zira, bir hüküm veriyorsunuz zatı âliniz Başkan olarak. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güneş. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; izin verirse
niz, sataşmadan ve çok sınırlı bir konuşma yapacağım. 

önce şunu söylemek istiyorum: Sayın Ersin, burada kişisel bir konuşma yaptı. Kullandığı 
bazı tabirler kişisel üslubu içindedir ve Grubumuz adına bir konuşma yapmamıştır; bunu ayır
mamız lazım. 

Efendim, biz, grup adına konuşurken, bu konularda ne kadar özen gösterdiğimizi, nasıl 
bir terminoloji kullandığımızı zatı âliniz de, bütün milletvekilleri de bilirler. 

Biz, gerçekten, bu kürsünün Türkiye Büyük Millet Meclisine yakışır bir düzeyde kullanıl
masından yanayız; ancak, zaman zaman, belki, iradî olmayan, feveran içinde, bu özenin gös
terilmediği olmaktadır; ama, bu konuyu aramızda hallediyoruz. 

Sayın Bakanın konuşmalarında itiraz ettiğim kısım şudur: Sayın Bakan, Sayın Ersin'e ce
vap vermek için kullandığı söz hakkında, Anamuhelefet Partisinin Liderini ve partisinin poli
tikasını, sataşma düzeyinde bir eleştiriye tabi tutmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, hükümet sizsiniz, iktidar sizsiniz, size, bizim, devamlı yardım et
mek gibi bir sorumluluğumuz yoktur. Biz sizin yanlışlarınızı eleştiririz... Beraberce uzlaşma 
içinde bu memleketi yönetelim diyorsanız, o, sizden gelecek. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Davetimiz reddedildi. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Siz bize diyorsunuz ki, "biz yapalım; ne yapar
sak yapalım siz kabul edin, bize destek olun, katkıda bulunan, bütün yabancı ülkelerde de bu 
böyle oluyor..." Bu olmaz! Bizimle, bir gün, Körfez konusunda oturup konuşma ihtiyacı his
setmeyeceksiniz, bizimle böyle bir diyalogu kurmayacaksınız, böyle bir girişimde bulunmaya
caksınız, sonra döneceksiniz, niye her sabah bizi eleştiriyorsunuz diyeceksiniz... Yazın verin 
elimize bari, onu okuyarak söyleyelim... Olacak şey değil bu. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Davetimiz reddedildi Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen, Sayın Bakan... 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Sanıyorum ki, haksız bir talepte bulunuyorsu

nuz. Biz onu görev olarak yapıyoruz. Biz, Sayın Cumhurbaşkanının yetkilerini aşan bir tasar
ruf zinciri içinde bulunduğuna inanıyoruz, anayasal yetkilerini aştığına inanıyoruz; yürütme
nin yetkilerine el attığına, Meclisin yetkilerine el attığına inanıyoruz, bunu da muhalefet espri
si içinde dile getiriyoruz. Anayasa Mahkemesine gidişimiz de bundandır. Biz orada da Yüce 
Meclisin yetkisine el atıldığına hâlâ inanıyoruz, Anayasaya aykırı bir tasarrufta bulunulduğuna 
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inanıyoruz. Anayasa Mahkemesi, bu konuyu görüşmek benim yetkim içinde değil; yasa değil, 
kararname değil, görüşemiyorum demiş. Anayasa Mahkemesi gibi yüce bir mahkemeyi de tar
tışmıyoruz, ona da saygı gösteriyoruz; ama, Anayasaya aykırılığına inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, şunu söylemek istiyorum: Muhalefet olarak biz bu görevleri yapmazsak 
sizin durumunuz sıkıntıya düşer. Biz sizi eleştireceğiz; dikkatli eleştireceğiz. O eleştirilerimizi 
lütfen dikkate alırsanız... Sanıyorum ki, doğruyu yapmak sizin tekelinizde değil, bizim doğru 
eleştirilerimizden yararlanmak da sizin iktidarınızın başarılı olması için zorunludur. Eğer Ana-
muhalefet Partisinin lideri bir şey söylüyorsa sizin, niye onu söylüyorsun diyeceğinize, ne söy
lüyor, haklılığını biz de teslim edip, daha uygun bir politika geliştirebilir miyiz diye düşünme
niz gerekir. Bu, ancak böyle götürülür. "Bir diyalog olsun, katkı olsun" diyorsanız; biz o di
yaloga yatkın olduğumuzu zaman zaman gösterdik; ama orada teşebbüs sizden gelmelidir. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN ÎNAN (Bitlis) — Davet geldi. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — O çok göstermelik bir davete bağlamayın. Siz 

hükümet ediyorsunuz... Hükümetin tasarruflarıyla ilgili, kriz sırasında, Sayın Dışişleri Bakam 
ya da bir bakan, bir gün gelip, Anamuhalefet Partisi liderine, diğer Muhalefet Partisi liderine 
bir açıklama yapmış mıdır? "Onunla özel bir görüşme yapıp, "Durumumuz budur, durum 
bu noktadadır; şu sıkıntılarımız var, şu sorunlarımız var" demiş midir? Bunlar bizim hükü
met geleneğimizde vardır; bu tür ilişkiler kurulmuştur, bu tür açıklamalar yapılmıştır; çok da 
faydalı olmuştur. Bence, demokratik olan bu mekanizmayı işletme ve muhalefete tahammül 
etmek lazımdır. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
MEHMET FUAT ERÇETtN (Edirne) — Kâmran tnan daha anlamadı otayı. 
BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalar bitmiştir. Gündeme geçiyorum. 
B) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — Genel Kurulun 26.9.1990 Çarşamba ve 27.9.1990 Rrşembe günkü birleşimlerinde sadece 

kanun teklifi ve tasartiartnm görüşülmesi ile gündemin 'Kanun Tasarısı ve Teklifleriyle Komisyonlardan 
Gelen Diğer işler" bölümünde yer alan bazı taşanların görüşülme sıralama ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 
Danışma Kurulu önerisi 

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

Abdulhalim Araş 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Yasin Bozkurt Hasan Fehmi Güneş 

DYP Grubu Başkanvekili 
Vefa Tanır 
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öneri: Genel Kurulun 26.9.1990 Çarşamba ve 27.9.1990 Perşemde günkü birleşimlerinde 
sadece kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi; Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer İşler" Kısmının 26 ncı sırasındaki 418 Sıra Sayılı Kanun Tasarısını 
2 nci sıraya, 27 nci sırasındaki 419 Sıra Sayılı 3603 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Mad
desi gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresinin 
3 üncü sıraya, 17 nci sırasındaki 416 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 4 üncü sıraya, 24 üncü sıra
sındaki 416 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 5 inci sıraya, 25 inci sırasındaki 417 Sıra Sayılı Kanun 
Tasarısının 6 ncı sıraya, 32 nci sırasındaki 426 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 7 nci sıraya, 33 
üncü sırasındaki 427 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 8 inci sıraya, 34 üncü sırasındaki 428 Sıra 
Sayılı Kanun Tasarısının 9 uncu sıraya alınması ve diğer Kanun Tasarı ve Tekliflerinin buna 
göre teselsül ettirilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun önerisini dinlediniz. 
öneri üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Danışma 

Kurulu önerisi kabul edilmiştir. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

IV. — SEÇİMLER 

1. — 10/36 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunda açık bulunan bir üyelik için seçim 

BAŞKAN — 10/36 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonundaki açık üyeliğe Ana
vatan Partisi Grubunca Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet Akdemir aday gösterilmiştir. 

Sayın Mehmet Akdemir'in komisyona seçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonunda açık bulunan bir üyelik 
için seçim 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonundaki açık 
üyelik için, Anavatan Partisi Grubunca Trabzon Milletvekili Sayın Eyüp Aşık aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di
ğer işler" kısmına geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/489) (S. Sayısı : 392) (1) 

BAŞKAN — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bülçe Komisyonu raporuyla ilgili görüşmeler tamamlanmış, maddelerin oylanmasına 
geçilmesi aşamasında kalmıştı. 

(1) 392 S. Sayılı Basmayazı 7.6.1990 tarilûi 124 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Yalnız, o zaman karar yetersayısı yoktu Sayın Başkan; lüt
fen, buna yine tekrar dikkat ediniz. 

BAŞKAN — Şimdi, bu kaldığımız yerden devam etmemiz gerekmektedir. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Anılan, sözünü ettiğim kanun tasarısının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı maalesef yoktur. 

Birleşime İS dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saat : 16.24 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.45 

BAŞKAN ; Başkanvekili Ay t ekin Kotil 

KÂTİP ÜYELER : Ali Sami Akkaş (Balıkesir), Ertuğrul özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 nci Birleşiminin İkinci oturumunu 
açıyorum. 

Müzakerelere, kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/489) (S. Sayısı : 392) (Devam) 

BAŞKAN — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuyla ilgili müzakereler sırasında maddelere geçilmesi aşama
sında kalmıştık. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

25.3.1987 Tarihli ve 3332 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanunu 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasana 

MADDE 1. — 25.3.1987 tarihli ve 3332 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şeklide 
değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Banka için anonim şirket haline dönüştürüldüğü tarihten itibaren 233 sayılı 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, 3182 sayılı 
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Bankalar Kanununun Kalkınma ve Yatırım bankaları ile ilgili olanlar dışındaki hükümleri, 2886 
sayılı Devlet thale Kanunu hükümleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri, 
237 sayılı Taşıt Kanunu hükümleri, 3379 sayılı Kanunla değiştirilen 7397 sayılı Sigorta Mura
kabe Kanunu hükümleri ile kuruluş sırasında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şir
ket kuruluşuna ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

A) Banka, yapacağı sigorta sözleşmeleri dolayısıyla sigortalılarına olan taahhütlerine kar
şılık olmak üzere, biri sabit, diğeri mütehavvil iki nevi teminat göstermek mecburiyetindedir. 

Sabit teminat miktarının tespiti ve gereğinde değiştirilmesi Bankanın bağlı bulunduğu Ba
kanlığın yetkisindedir. 

Banka, son hesap senesi içinde Türkiye'de yapmış olduğu sigortalardan fesih ve iptal edi
lenlere ait olanlar çıkarıldıktan sonra kalan primler toplamının yüzde beşini de mütehavvil te
minat olarak ayırmak zorundadır. Mütehavvil teminat akçelerinin hesabında primlerin müte
addit reasürörler arasında tevzi edilmiş olması dikkate alınmaz. 

Sabit ve mütehavvil teminatlar Bankanın kendi bünyesinde tutularak aşağıdaki kıymetle
re yatırılmak suretiyle değerlendirilir. 

a) Türk lirası olarak nakden tevdiat ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım sa
tım konusu yapılan dövizler. 

b) Devlet iç ve dış istikraz tahvilleri, Hazine bonoları, gelir ortaklığı senetleri ile Devle
tin ihraç edeceği veya Devletin garantisi altında bulunan diğer değerler. 

c) Şirketlerin borsada kota edilmiş olan tahvilleri (şu kadar ki; bir şirkete ait tahvil hisse 
senetleri toplamı, teminat akçelerinin yüzde onundan fazlası için karşılık gösterilemez). 

d) Türkiye'deki gayrimenkuller (Şu kadar ki; gayrimenkul olarak gösterilecek teminat 
karşılıkları teminat akçeleri tutarının yarısını geçemez). Bankalar Kanununun gayrimenkul iş
lemleri'ile ilgili hükümleri uygulanmaz. 

B) Banka Kurumlar Vergisinden muaftır. 
C) Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin politik riskler nedeniyle kredi, sigorta ve ga

ranti işlemlerinden doğabilecek zararları Hazinece karşılanır. 
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen var mı?.. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Abdulkadir Ateş (SHP sıralarından alkışlar) 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3332 Sayılı 

Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı üzerinde Grubum adına görüşle
rimi bildirmek için huzurlarınızdayım. Hepinize saygılar > »nuyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, her şeyden önce, haziraı avında bu konunun, geneli üze
rindeki görüşmeler tamamlanmıştı. Şimdi maddelerine geçiyoı a>; fakat maddelerine geçme
den önce, size geçmişe yönelik olarak ufuk bazı bilgiler vererek konuyu arz etmeye çalışacağım. 

Her şeyden önce, bu tasarı Plan ve Bütçe Komisyonuna geldiğinde, kısa ve dışarıdan ba
kıldığında gayet uygun gibi görülebilen bir tasarı idi. Bu tasarının ilk orijinal şekline göre, Devlet 
Yatırım Bankası eski yıllarda muhtelif faizli tahviller çıkararak, bunları yatırım ve finansman 
programları çerçevesinde, İktisadî Devlet Teşekküllerine, Sosyal Sigortalar Kurumuna, Bağ-Kur, 
Emekli Sandığı gibi sosyal güvenlik kurumlarına satmıştır; daha doğrusu o dönemlerde, sos
yal güvenlik kurumları, Devlet Yatırım Bankasının çıkarmış olduğu bu tahvillere yatırım yap
maya zorlanmışlardı. Türkiye sosyal güvenliğinde »nemli yeri olan Sosyal Sigortalar Kurumu, 
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Bağ-Kur ve Emekli Sandığı gibi kurumlar, bugün.böylesi ters ve zorlamacı yatırımlar veya sa-
Un almalar neticesinde, finansman sıkıntısı çekmektedirler. Bu, konunun bir tarafı. 

Diğer taraftan, bu tahvillerin, değişen koşullar ve hızla ilerleyen enflasyon nedeniyle, faiz 
oranlarının zaman zaman yükseltilmesi gerekmiştir. 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin 35 inci maddesine göre bu faizleri ayarlama yetkisi de Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Tabi
atıyla, Bakanlar Kurulunun faiz oranlarını her yıl biraz daha yükseltmesi sonucunda, aradaki 
farkın Devlet Yatırım Bankası tarafından mı ödeneceği, yoksa başka bir kaynaktan mı ödene
ceği konusunda tereddütler doğmuş ve nihayet bu 233 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnemi-
nin 35 inci maddesine göre, aradaki farkın devlet Hazinesinden karşılanması yoluna gidilmiştir. 

Şimdi, bilgidiğiniz gibi, Devlet Yatırım Bankası, birçok sanayiciye veya müteşebbise kredi 
veren, projelerini destekleyen bir bankadır, özel kişiler desteklenirken, bu destekleme için ge
rekli finansman, bizzat, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu gibi önemli 
kuruluşların kendi fonlarından karşılanmıştır. Böylece de, çalışan kesimlerin Devlete, Bağ-Kur'a, 
Emekli Sandığına ve Sosyal Sigortalar Kurumuna ödemiş olduğu kesintilerin, ANAP İktidar
ları döneminde bir tür özel sektöre veya bazı insanlara aktarılma yöntemi seçilmiştir. 

Tabiatıyla, yıllar içerisinde doğan aradaki faiz farkı da, maalesef, Hazine tarafından, di
ğer bir deyişle, çalışan vergi ödeyen kesimlerin kaynaklarından, alın terlerinden kesilerek kapa
tılmaya çalışılmıştır. Ancak, 25.3.1987 tarihinde Devlet Yatarım Bankası, Türkiye ihracat Kre
di Bankası A.Ş. şeklinde bir dönüşüme uğradığında, yeni statü, yani A.Ş. olması, bu söylediği
miz, farkı Hazineden kapatma usulü, yasalara göre mümkün olmamıştır. 

Bu durumda, Plan ve Bütçe Komisyonuna getirilen orijinal yasa tasarısında, bu aradaki 
farkın, bu tahviller tümüyle ödeninceye kadar, yine Hazineden ödenmesiyle ilgili bir yetki is
tenmiştir ve bunun için yasa tasarısı komisyonumuza iletilmiştir. 

SHP grubuna mensup arkadaşlarımız, bunun bile usulsüz ve mantıksız bir talep olduğu
nu savunurken, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında, birtakım yeni önergeler
le konu daha da dejenere edilmiş, Türkiye, ekonomisi açısından, Türk halkının vergi ödeyen 
kesimleri açısından, konunun daha da çıkmaz bir sokağa doğru itilmesi ve bazı usulsüzlükle
rin mutlaka ve mutlaka ortaya çıkabileceği gündeme gelmiştir. Örneğin, bir Eximbank'ın, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda getirilen değişikliklerle, 7379 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu hüküm
lerinden muaf tutulması istenmiştir. Sigortacılık işlemi yapacaksınız, anonim şirket olacaksı
nız ve diğer sigorta şirketlerinden farklı bir statüde olacaksınız... Bunun, kanunlar önünde eşitlik 
ilkesine de ters olduğunu hepinizin dikkatine arz etmek istiyorum. 

Ayrıca, benzeri hizmet gören diğer anonim şirketlere de, -eğer böyle bir hak tanınıyorsa-
yasalar önünde eşitlik prensibinden hareket ettiğimizde, aynı hakkın tanınmasının doğal ol
ması gerekir. 

Yine, aynı anonim şirket için, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirket kurulu
şuna ilişkin hükümlerinin uygulanmaması da, yine aynı şekilde önergelerle getirilmiş bulun
maktadır. 

Adı üstünde, Eximbank, bir anonim şirkettir; fakat 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda
ki anonim şirket hükümlerine uyması zorunlu değildir. 

Yine önerge ile getirilen ve bize çok ters gelen başka bir konu ise, bankanın vergi yüküm
lülüğünün olmamasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla banka, Kurumlar Vergisinden de muaf 
tutulmak istenmektedir. 
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yine, ayn. şekilde anonim şirketler Kurumlar Vergisi öderken, Eximbank'ın Kurumlar Ver
gisine tabi tutulmaması da bize göre bir tersliktir, bunun kabul edilebilmesi olanaksızdır. 

Yine, aksaklıklar ve terslikler sürmektedir. Diğer bir konu: Eximbankça yapılacak sigor
ta, kredi ve garanti işlemleri nedeniyle yüklenilecek risklerin, banka gelirleriyle karşılanama
ması halinde, zararın yine Hazinece karşılanması hükmü getirilmektedir. Yani, siz bir anonim 
şirket olarak, bir özel kuruluş olarak, sigortacılık işlemleriyle uğraşacaksınız, risk alacaksınız, 
tabiatıyla risk yanında, kârınız da söz konusu olabilecek; ama, riskten dolayı bir zarara girdi
ğinizde, o riskten doğan zararınızı biz vergilerimizden keserek karşılamaya çalışacağız. Bunun, 
gerek SHP Grubu tarafından, gerek siz arkadaşlarım tarafından kabul edilebilir yönde ve nite
likte olmadığını zannediyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, acaba diğer ülkelerdeki Eximbank benzeri bankalar 
bu konuyu nasıl halletmişler; izninizle onu da birkaç kelimeyle özetlemek istiyorum. 

örneğin, Japon Eximbankı, oradaki bir bakanlığın bir bölümüdür. Yunan Eximbankına 
tekabül eden kurum ise, yine bir kamu kurumudur. Hollandadaki NCM dediğimiz kurum ile, 
Batı Almanya'daki benzeri kurum anonim şirkettirler ve anonim şirket statüsünde oldukların
dan dolayı kârlılık ilkesine göre çalışırlar, diğer bir deyişle, bugün bizim yapmaya çalıştığımız 
gibi, Hazine kasasından, devlet kasasından -birtakım zarara uğradıkları takdirde- finanse edil
meleri söz konusu değildir. 

örneğin, Almanya'da bu kurum 1987 yılında devlete 20 milyar Alman Markı vergi öde
miştir. Japon Eximbank ise, bırakın hazineye yük olmayı, kârının yüzde SO'sini hazineye dev
retmektedir. Aynı şekilde, Hindistan'daki benzeri kurum da net kâr bakiyesini yine devlete dev
reden bir kuruluş şeklindedir. Yunanistan'dakinin sermayesi daha yoktur. Yunanistan'daki Exim-
bank benzeri kuruma bir sermaye verilmemiştir. Yalnızca yükümlülükleri devlet garantisi al
tındadır, o kadar. Yunanistan'daki Eximbank, yalnızca yönetim giderleri ve olası zararları için, 
yaptığı işlemlerden belli oranda bir prim alır ve onunla yetinir.. 

Türk Eximbank bir anonim şirkettir. Dolayısıyla, SHP grubu olarak. "A.Ş. niteliğindeki 
diğer ülke ihracat destek kurumları gibi, Kurumlar Vergisi ödemelidir" diyoruz. Eğer zararını 
devlet karşılayacaksa -ki, bu düşünülebilir- o zaman, kârına da devletin ortak olması doğal 
değil midir? 

Tasarıda öngörülen konumuyla, Türk Eximbank sağlıksız bir yapı içerisine sokulmak is
tenmektedir. Vergi vermeyen, kamunun kendisine sağladığı fonları, kamu otoritesinin denetim 
ve kontrolünden uzak, bağımsız olarak kullanması çelişkilidir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, bu konu önemlidir. Eximbanka devlet kasasından, 
Hazineden kaynak aktaracaksınız; ama, siz değerli milletvekillerinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, Eximbank üzerinde bir kontrolü olmayacak... Böylesi bir durumda, halktan topla
dığımız vergilerin, Hazinede biriktirdiğimiz kaynakların, sizlerin denetimi olmadan bir ano
nim şirkete aktarılması haksızlıktır. Eğer Eximbank üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bir denetimi olsa, belki yine düşünülebilir; ama, bugün bu da mevcut değildir. Eximbankın -
böylesi çelişkili bir duruma başvurma nedeni, daha doğrusu, bu önergelerle düşünülen amaç, 
eximbank kaynaklarının yetersiz olduğu ileri sürülerek yapılmaya çalışılmaktadır. Halbuki, Exim-
bank yetkilileri, 1989'da ihracatımıza yüzde 20 oranında destek sağladıklarını iddia etmekte
dirler. 1989 yılındaki ihracatımızın yüzde 20'sine destek sağlamak çok önemli ve büyük bir 
rakamdır. Bu rakamın 1990 yılında yüzde 35'e çıkacağı yine Eximbank yetkilileri tarafından 
ifade edilmektedir. 
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Şimdi, dünyadaki örneklerine baktığımızda, Eximbank benzeri diğer kurumlarda sigor
talanan ihracatın toplam ihracat oranının, Amerika Birleşik Devletlerinde yüzde 2, Kanada'da 
yüzde 2.2, italya'da yüzde 4.2, Batı Almanya'da yüzde 4.8 olduğunu görmekteyiz. Bu oranın 
en yüksek olduğu iki ülkeden biri olan ingiltere'de bu yüzde 19.6; Japonya'da ise yüzde 22.9'dur. 

Kaldı ki, bu kuruluşlar sadece sigorta yapmaktadırlar. Diğer bir deyişle, bizde, ihracatın 
yüzde 35 'ini finanse edeceğini söyleyen Eximbank, demek ki, kaynak sıkıntısında değildir ve 
bu derece ihracatı sigortalamayla ilgili işe girişmesi de lüzumsuzdur diyoruz, biraz önce vermiş 
olduğum ülkelerdeki oranlara bakarak bunu rahatlıkla söylemek mümkündür. 

Değerli arkadaşlar, bu durumda iki olasılık söz konusudur: Ya, Eximbank, bugün Türki
ye'nin ihtiyaçlarından fazla kaynağa sahiptir. Eğer siz, ihratactı yüzde 35 oranında destekleye
bilecek, sigortalayabilecek bir düzeye ulaştıysanız -İngiltere'de bu oran yüzde 2.2'dir- o zaman, 
"Belki de Eximbank, kendisine lazım olan kaynaktan daha fazla bir kaynağa sahiptir" olgusu 
ortaya çıkabilir. Yahut da, yetkililerin, diğer bir deyişle, Eximbank yetkililerinin kamuoyuna 
ve bizlere yapmış olduğu açıklamalar yanlıştır ve Türkiye ihracatının yüzde 20, yüzde 35 gibi 
miktarının Eximbank kanalıyla sigortalandığının söylenmesi mümkün değildir.Bunun ikisin
den birisi doğrudur; ama, hangisinin doğru olduğunu biz burada bilemiyoruz. 

Yapılması gereken nelerdir; şimdi onlar üzerinde kısaca durmak istiyorum: Serbest piyasa 
koşullarında, ticarî bankaların bazen karşılayamadığı kredi talepleri, Eximbank tarafından kar
şılanabilir; ama bu da yine sizlerin ileri sürdüğünüz ve savunduğunuz serbest piyasa koşulları 
içerisinde olmalıdır, Hazineye bir yük getirmemelidir diyoruz. Ancak, Eximbank kredileri, tüm 
dünyada, serbest piyasada geçerli faiz oranına göre belirlenmilidir. \ani burada bir tür destek
leme veya sübvansiyonu söz konusu olmamalıdır. 

Sizlerin de bildiği gibi, zaten, Batı dünyasında OECD Konsensüs Anlaşması, destekleme
lerin, sübvansiyonların ihracat kredilerinden arındırılmasını istemektedir. Diğer bir deyişle, bu 
tür desteklerin ihracat kredilerine verilmemesini hüküm haline getirmiştir ve buna bizim de 
uymamız istenmiştir. Eximbanka bu tür destekler verilmesi ve onların da bu desteği birtakım 
ihracatçı firmalara sağlaması yanlıştır. Bu, uluslararası düzen açısından da yanlıştır. 

Aynı şekilde, Türkiye'nin imza koyduğu GATT Antlaşması da bu tip kredileri ve destekle
meleri yasaklamaktadır ve bizim de buna uymakla mükellef olduğumuzu burada bir kere daha 
hatırlatmak istiyorum. 

istenildiği zaman, Eximbank, bir anonim şirket statüsünde olduğunu iddia etmektedir. 
Mesela, Eximbank Genel Müdürü, personel tasfiyesi, personelin, çalışanların işten çıkarılması 
söz konusu olunca, Eximbankın bir özel kurum olduğunu, bir anonim şirket olduğunu-iddia 
ederek, istediği şekilde, istediği insanı çalıştırıp, istediği ihsanın işine son verebileceğini iddia 
edebilmektedir; ama, kaynak sıkıntısına düştüğü zaman, bu anonim şirketin bir kamu kurulu
şu olduğunu iddia ederek; Hazineden, sizlerden, bizlerden gelip kaynak isteme cesaretini gös
termektedir. 

Şunu bir kere daha vurgulamak istiyorum: Eximbank, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
denetimi dışında kaldığı sürece, bu tasanda getirilmek istenilen ve Eximbank Anonim Şirketi 
açısından büyük kaynak yaratacak konulara karşı olacağımızı, bunun, Türkiye ekonomisi açı
sından, çalışan kesimlerin çıkarları açısından, zararlı olacağını ve sadece bir avuç ihracatçıya 
destek sağlayacağını sizlere bir kere daha hatırlatır, saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ateş. 
Bu maddeyle ilgili başka söz isteyen?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMtSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, Komisyon olarak bir noktaya dikkati çekmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın özal. 
PLAN VE BÜTÇE KOMtSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Madde l'de yer alan Madde 4'ün (d) bendinde, bir baskı hatası var onu düzeltmek istiyorum. 
"Türkiye'deki gayrimenkuller" deniliyor ve bir parantez açılıyor, bu parantezin, madde met
ninin sonunda karşılığının yer alması gerekiyor, yanlış yere konulmuş efendim. 

BAŞKAN — Yani, cümlenin sonundaki "uygulanamaz" ifadesinden sonra yer alması ge
rekir diyorsunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMtSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Bu düzeltme dikkate alınarak oylanacaktır. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi bu düzeltmeyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. —• 25.3.1987 tarihti ve 3332 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇtCt MADDE 3. — Türkiye thracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü (Devlet 

Yatırım Bankası) tarafından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yıllık yatırım ve fi
nansman programları çerçevesinde ihraç olunan tahvillerin faizleri hakkında, bu tahvillerin it
fasına kadar 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinin uygulanmasına 
devam olunur." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı efendim? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...'Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. — Bu Kanun 1.1.1988 tarihinde geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı efendim? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylamadan önce, oyunun rengini belli etmek üzere, aleyhte Sayın Ka
mer Genç söz istemiştir. 

Sayın Genç?.. Yok. Söz hakkı düşmüştür. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
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Açık oylamanın, oy kutularının sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oy kutuları sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
2. — 1580 Sayûı Belediye Kanunu ile 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapümasma Dair 
335 Saydı Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporları ve Anayasa Komisyonu Mü
talaası (1/482) (S. Sayısı : 446) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, izin verirseniz, oylama devam ederken gündeme devam 
edelim. 

1580 Sayılı Belediye Kanunu ile 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair 335 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu raporları ve 
Anayasa Komisyonu mütalaası üzerindeki müzakereleremize geçeceğiz. 

Komisyon?.. Yok. 
Maddenin müzakeresi ertelenmiştir. 
3. —istiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanma

sı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapümasma Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/700) (S. Sayısı : 418) (1) 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisi üzerine alınan karar gereğince, gündemin 26 ncı 
sarısandaki, İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı 
Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşmeleri
ne başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okun

masını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunmamasına karar verilmiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 

Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 24.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı istiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Va
tanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 9.11.1983 tarihli ve 2943 
sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Millî mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine istiklal Madalyası verilmiş bulu
nan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatanî hizmet tertibinden 1 500 göster
ge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilen katsayı ite çarpılmasından bulunacak mik
tarda aylık bağlanır." 

(1) 418 S. Saydı Basmayazt tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 1005 sayılı Kanunun 9.11.1983 tarihli ve 2943 sayılı Kanunla değişik 2 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 2. — Millî Mücadeleye iştiraklerinden dolayı kendilerine istiklal Madalyası ve

rilmiş olan Türk Vatandaşları; 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında 
başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjön Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış 
olan Türk vatandaşları; 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekâtına Kıbrıs'
ta fiilen görev olarak katılmış olan Türk vatandaşları ile harp malulü Türk vatandaşları ve ken
dilerine refakat eden eşleri, Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankasının iç hatları vasıtaların
da birinci mevkide ve belediye vasıtalarında ücretsiz seyahat edebilirler". 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı efendim? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Etmeyenler... Mad

de kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul 

edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 
4. — 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 Görüşül
mek Üzere Geri Gönderme lezkeresi ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/674) (3/1116) 
(S. Sayısı : 419) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Danışma Kurulunun önerisi üzerine alınan karar gere
ği; gündemin 27 nci sırasında bulunan, Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların özlük 
Haklarına Dair 18.1.1990 Tarih ve 3603 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğin
ce Cumhurbaşkanınca Bir. Daha Görüşülmek üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?., Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylanntza sunacağım: Raporun okun

masını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Kanunun tümü üzerinde görüşmelere başlıyoruz... 
Kanunun tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

(1) 419 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Kanunun maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların özlük Haklarına Dair Kanun 

Yasama Organı Emekli Üyelerinin Aylıkları 
MADDE 1. — Yasama Organı üyeliğinden emekli olanların aylıkları, Türkiye Büyük Mil

let Meclisi Üyelerinin almakta olduğu aile yardımı, makam tazminatı ve yolluk dışındaki her 
türlü ödemenin aylık toplam tutarı üzerinden, iktisap ve hizmet süresi itibarı ile uygulanan 
emekli aylığı oranlarına göre hesaplanır. Bunlardan emeklilik müktesepleri 1 inci dereceye gel
miş kabul edilenler için T.C. Emekli Sandığı iştirakçilerine uygulanan en yüksek ek gösterge 
esas alınır. 

Yasama Organı üyeliğinden emekli olanlara ayrıca milletvekillerine ödenen miktarda ma
kam tazminatı ödenir. 

ödemelerde kesenekle karşılanmayan kısımlar hazinece T.C. Emekli Sandığına ödenir. 
Yasama Organı üyeliğinden çeşitli kanunlarla emekli olmuş bulunanların emekli aylıkla

rının hesaplanmasına ve ödenmesine bu kanun hükümlerine göre devam olunur. 
BAŞKAN — 392 sıra sayılı kanun tasarısının açık oylamasında oyunu kullanmayan sayın 

üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Oy kutuları kaldırılsın! 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 1 inci maddeyle ilgili değişiklik önergeleri var; diğer 

maddelerle ilgili değişiklik önergeleri de varsa, onları da rica edelim ve Başkanlık Divanı ola
rak durumu bir değerlendirdikten sonra müzakerelere devam edelim düşüncesindeyiz. 

1. — 3332 Saydı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/489) (S. Sayısı : 392) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısının açık oylamasının sonucunu duyuruyorum: 

Oylamaya 22S sayın milletvekili katılmış; 176 kabul, 44 ret, 1 çekimser ve 4 geçersiz oy 
kullanılmıştır. Bu suretle, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

4, — Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanlara Özlük Haklarına Dair 18.1.1990 Tarih ve 
3603 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşül
mek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/674) (3/1116) 
(S. Sayısı : 419) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 1 inci maddeyi bilgilerinize sunmuştum. Başkanlığa ula
şan bir değişiklik önergesiyle 1 inci maddenin önüne yeni bir maddenin eklenmesi istenmekte
dir. Yeni bir madde teklifi olduğuna göre, bunu görüşebilmemiz için, Komisyonun burada ye
tersayıda bulunması lazım. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Sayın Başkan, müsaadenizle, Komisyon üyesi arkadaşlarımı buraya çağırayım... 

Yetersayımız 14'tür. 
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BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların özlük Haklarına Dair 
Kanun Teklifine 1 inci madde olarak aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Nafiz Kurt 
Samsun 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

tsmail Üğdül 
Edirne 

Şakir Şeker 
Sivas 

Zeki Çeliker 
Siirt 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Kâzım özev 
Tokat , 

ödenek, yolluk, diğer malî ve sosyal haklar: 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek 
devlet memurunun almakta olduğu miktardır. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden Ge
lir Vergisine tabi olmayanlar bu kanuna göre de Gelir Vergisine tabi tutulmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine 1 inci madde uyarınca hesaplanacak aylık ödenek 
tutarının yarısı yolluk olarak ödenir. 

Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemez. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri en yüksek devlet memurunun almakta olduğu malî 

ve sosyal haklardan yararlanırlar. 

BAŞKAN — Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe : 

Madde 1. — Bu madde ile Türkiye Büyük Millet meclisi üyelerinin ödeneklerinin aylık 
tutarının en yüksek devlet memurunun fiilen almakta olduğu aylık miktarına eşit olması ön
görülmektedir. 3053 sayılı Kanunda öngörülen aylık ödenek hesaplama şeklini değiştiren bu 
maddede yer alan hüküm, Anayasanın 86 ncı maddesinde getirilen hükmün aynısıdır. Buna 
göre, en yüksek devlet memuruna ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ödemelerin tutarı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerini meydana getirecektir. Vergilendirme ve di
ğer kesintiler bakımından en yüksek devlet memuruna yapılan ödemelerden Gelir Vergisine 
tabi olanları Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödeneklerinin hesaplanmasında da 
Gelir Vergisine tabi tutulacaktır. 

Aylık ödeneğin brüt haklarının hesaplanmasında ise, kamu görevlilerinin aylık ve özlük 
haklarının yılda iki defa belirlendiği hususunun dikkate alınması gerekmektedir. 

En yüksek devlet memurunun kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılması halinde, ma
lî yılın ilk altı aylık dönemi için tespit edilecek sözleşme ücretinin 6 katı ile varsa ikramiyeler
den ilk 6 aylık döneme isabet edenlerin toplamının 6'ya bölünmesi suretiyle aylık ödeneğin 
brüt tutarı bulunacaktır. 

Konuya ilişkin diğer hususlar ise Başkanlık Divanı kararıyla tespit edilecektir. 
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3053 sayılı Kanunun yolluklara ilişkin hükümlerinde bir değişiklik yapılmamış, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin yolluklarının Anayasanın 86 na maddesinde emrettiği gibi öde
neklerinin yüzde 50'si tutarında olacağı ve haczedilemeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Maddede Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin en yüksek devlet memurunun almakta 
olduğu malî ve sosyal haklardan da yararlanacakları yolundaki 3053 sayılı Kanundaki hükme 
aynen yer verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu önerge ile, yasaya bir 1 inci madde eklenmesi ve bi
raz evvel okuttuğumuz 1 inci maddenin de, dolayısıyla 2 nci madde olması söz konusudur. 

Yeni bir madde eklenmesi söz konusu olduğuna göre, Komisyonun yetersayıda çoğunlu
ğuyla katılması halinde müzakere açabileceğiz; aksi halde, önergeyi işleme koyamayız. 

Komisyonun yetersayısı var mıdır?.. Vardır. 
Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
Bu madde ile ilgili olarak söz isteyen var mı? Yok. 
Okunan önergeyi 1 inci madde olarak oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — Biraz önce okuttuğumuz 1 inci maddeyi 2 nci madde olarak yeniden oku

tuyorum: 
Yasama Organı Emekli Üyelerinin Aylıkları 
MADDE 2. — \asama Organı üyeliğinden emekli olanların aylıkları, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Üyelerinin almakta olduğu aile yardımı, makam tazminatı ve yolluk dışındaki her tür
lü ödemenin aylık toplam tutarı üzerinden, iktisap ve hizmet süresi itibarı ile uygulanan emek
li aylığı oranlarına göre hesaplanır. Bunlardan emeklilik müktesepleri 1 inci dereceye gelmiş 
kabul edilenler için T.C. Emekli Sandığı iştirakçilerine uygulanan en yüksek ek gösterge esas 
alınır. 

Yasama Organı üyeliğinden emekli olanlara ayrıca milletvekillerine ödenen miktarda ma
kam tazminatı ödenir. 

ödemelerde kesenekle karşılanmayan kısımlar hazinece T.C. Emekli Sandığına ödenir. 
Yasama Organı üyeliğinden çeşitli kanunlarla emekli olmuş bulunanların emekli aylıkla

rının hesaplanmasına ve ödenmesine bu kanun hükümlerine göre devam olunur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
Bu madde ile ilgili bir değişiklik önergesi var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların özlük Haklarına Dair 

Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin 2 nci madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Nafiz Kurt Zeki Çeliker 
Samsun Siirt 

Kâzım özev Mehmet Deliceoğlu 
Tokat Adıyaman 

Muzaffer Arıcı tsmail Üğdül 
Denizli Edirne 

Şakir Şeker 
Sivas 
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Emeklilik;' 

MADDE 2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar, seçil
dikleri veya atandıkları, emekli olanlar ise istekte bulundukları tarihi izleyen ay başından iti
baren emeklilik keseneğine esas aylıklarına 4 500 ek gösterge tutarı eklenmek suretiyle T.C. 
Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Emekli olanların iştirakçi oldukları sürece sosyal güvenlik 
kurumlarından aldıkları aylıkları kesilir. 

Bu şekilde ilgilendirilenlerden 24.5.1983 tarihli ve 2829 sayılı Kanun hükümleri dikkate 
alınarak gerek 5434 sayılı Kanunun, gerekse 506 ve 1479 sayılı kanunların genel hükümleri çer
çevesinde, aylıklarını bağlaması gereken kurumun şartlarını taşıyanların T.C. Emekli Sandığı, 
Sosyal Sigortalar Kurumu veya Bağ-Kur veya 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi 
sandıklardan emekli olmaları halinde, iştirakçiliklerine son verilerek emekli aylıkları bağlanır. 

Bunların emekli aylıkları, ilgili oldukları kurum tarafından 5434 sayılı T.C. Emekli San
dığı Kanuna tabi aynı hizmet süresine sahip emsali yasama organı üyelerine T.C. Emekli San
dığınca bağlanan emekli aylığının 3 üncü maddeye göre belirlenen tutarına yükseltilmek sure
tiyle ödenir ve aradaki fark Hazineden tahsil edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden geçen her hizmet yılı için 5434 sayılı Kanunun 
32 nci maddesi çerçevesinde üç aylık fiilî hizmet zammı uygulanır. 

BAŞKAN — Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 

Madde 2. — Maddenin 1 inci fıkrasında, üye veya bakanların seçilmeleri veya atanmaları 
tarihinde zorunlu olarak, emekli olarak seçilen veya atananların ise istekleri halinde sandıkla 
ilgilendirilecekler! öngörülmüştür. Emekli olmayanların, seçildikleri, emekli olanların ise is
tekte bulundukları tarihi takip eden ay başından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
ile hizmet ve öğrenim durumları esas alınarak, 657 sayılı Kanuna göre bulunacak derece ve 
kademe üzerinden iştirakçilikleri sağlanacaktır. Bunların derece ve kademelerine, hangi dere
cede olurlarsa olsunlar, görevlerinin mahiyetinin aynı olması, belli ek gösterge miktarının üs
tündeki ek göstergelerin unvana tahsisli ek gösterge olması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeliğinin istisnaî görev mahiyetinde bulunması itibariyle, 4 500 olarak belirlenen ek gösterge
nin eklenerek bulunacak miktar üzerinden kesenek ve karşılık kesilecektir. Tabiatıyla emekli 
olanlardan sandık iştirakçisi olanların, iştirakçi oldukları sürece emekli aylıkları kesilecektir. 

İkinci fıkrada ise, yukarıda değinildiği gibi sandık iştirakçisi olan bir üye veya bakan için, 
hizmetlerinin birleştirilmesi hakkındaki 24.5.1983 tarihli ve 2829 sayılı Kanunun 8 inci madde
sindeki son 7 yıllık iştirakçilik veya sigortalılık süresinin yarısı veya yarısından fazlasının (3 
yıl 6 ay) geçtiği kurum kanununa göre, hizmet, yaş vesaire şartları taşıyanlar ilgili sosyal gü
venlik kurumlarından emekli olabilecekler ve bu şartları taşıyanlara bu kurumlarca aylık bağ
lanarak, aylık bağlandığı tarihten sonra sandık iştirakçiliklerine son verilecektir. 

Üçüncü fıkrasında, bu kimselere bağlanan aylığın Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
dışındaki (SSK, Bağ-Kur gibi) bir kurumca bağlanması halinde, bu kurumlarca aynı derece 
ve aynı hizmet süresine sahip olanlara Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca bağlanacak 
aylığa iblağ edilmesi ve aynı şartlara sahip kimselere sandıkça ödenen makam tazminatlarının 
ödenmesi ve gerek aylık farklarının gerekse makam tazminatının Hazineden tahsili öngörül
mektedir. 
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Maddenin son fıkrası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde geçen her 1 yıllık hiz
met karşılığı üç aylık fiilî hizmet zammı ilavesi öngörülmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Katılıyoruz Sayın Başkan, Komisyon katılıyor. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda tekrar oyunuza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yeni bir 3 üncü madde teklifi vardır; önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan (Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların özlük Haklarına Dair 

Kanun Tekli fi)ne 3 üncü madde olarak aşağıdaki metnin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Nafiz Kurt Kâzım özev 

Samsun Tokat 
Zeki Çeliker Muzaffer Ana 

Siirt Denizli 
Mehmet Deliceoğlu ismail Üğdül 

Adıyaman Edirne 

Şakir Şeker 
Sivas 

Emekli aylıklarının hesaplanması: 

MADDE 3. — Yasama Organı üyeleri ile açıktan atanan bakanlardan T.C. Emekli Sandı
ğınca emekli aylığı bağlananların aylıkları, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin almakta 
olduğu yolluk dışındaki her türlü ödemenin aylık toplam tutarı üzerinden iktisap ve hizmet 
süreleri itibariyle uygulanan emekli aylığı oranlarına göre hesaplanır. 

ödemelerde kesenekle karşılanmayan kısımlar, Hazinece, T.C. Emekli Sandığına ödenir. 

BAŞKAN — Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 
Madde 3. — Bu maddede yasama organı üyeleriyle açıktan atanan bakanlardan Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığınca emekli aylığı bağlananların aylıklarının hesaplanma tarzı tanzim 
edilmiştir. 

Bu konuda Plan ve Bütçe Komisyonunca kabul edilen metne ait gerekçelerle birlikte aşa
ğıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir. 

özellikle Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde öne sürülen görüşler dikkate alınarak madde met
ninde gerekli değişiklikler yapılmıştır. Madde kapsamı yasama organından emekli olanların 
tümünü kapsayacak duruma getirilmiştir. 

1984 yılından başlayarak 241; 243; 26S; 368; 375 sayılı Kanun hükmünde kararnamelerle 
üst düzey bürokratlar için makam tazminatı uygulaması benimsenip zamanla yaygınlaştırıl
mıştır. Bu uygulama emekli keseneği kesilmeden emekliye yansıma ilkesini de getirmiştir. Ya
sama organı üyeleri de makam tazminatı uygulamasından yararlandığı gibi emeklileri de ya
rarlanmaktadır. 
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Bu uygulamada ve yeni ihdas edilen temsil tazminatı düzenlemesinde yasama organı üye
lerinin yetki ve sorumlulukları dikkate alınarak, emekliliklerinde bunların sıkıntıya düşürül
memden esasından hareket edilmiştir. 

Değişiklik önergemizle makam tazminatı ve temsil tazminatı uygulamalarına son verile
rek emekli yasama .organı üyelerinin aylıkları milletvekili aylığına bağlanmış bulunmaktadır. 

Bu suretle kamu kesimindeki genel uygulama olan aylıkların asgarî yüzde 75'inin emekli
lere yansıtılması ilkesi yasama organı üyelerine de teşmil edilmiş bulunmaktadır. 

Böylelikle çeşitli sosyal güvenlik kurumlarına tabi hizmetlerden sonra yasama organı üye
liği görevine seçilenler arasında kamu kesimindeki görev unvanı eşitliğinin emeklilikte de göze
tilmesi ilkesine uyulmuş olmaktadır. 

Bu hesaplama tarzıyla emeklilere makam tazminatı ödemelerindeki usule göre Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığının keseneklerle karşılanmayan fark ödemelerinin Hazinece kar
şılanması esası getirilmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Komisyon katılıyor efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıştır. 
önergeyi müzakereye açıyorum. 
önerge üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önergeyi, yeni bir madde olarak oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler lütfen işaret bu

yursunlar. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
önerge, 3 üncü madde olarak metindeki yerini alacaktır. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 

Sosyal Haklar 

MADDE 4. — Yasama Organı üyeliğinden emekli olanlar ve eski yasama organı üyeleri, 
milletvekillerine tanınan protokol, tedavi, ulaşım, haberleşme ve benzeri sosyal hizmet ve hak
lardan aynı şekilde yararlanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
Madde ile ilgili bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların özlük Haklarına Dair 
Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde 4 üncü madde olarak değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Kâzım özev Nafiz Kurt 
Tokat Samsun 

Zeki Çeliker Mehmet Deliceoğlu 
Siirt Adıyaman 

Muzaffer Arıcı Şakir Şeker 
Denizli Sivas 

tsmail Üğdül 
Edirne 
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Yasama Organı Eski Üyelerinin Sosyal Hakları: 
MADDE 4. — Yasama organı üyeliği sona erenler ile bunların bakmakla yükümlü olduk

ları aile fertlerinin tedavileri, üyelerin tabi bulunduğu hükümler çerçevesinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisince sağlanır. 

Yasama organı üyeliği sona erenler,protokol, ulaşım ve haberleşme, kültürel, sportif ve 
sosyal tesisler ile benzeri sosyal hizmet ve haklardan milletvekilleri gibi yararlanırlar. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini bilgilerinize sundum. 
Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
önergeyle birlikte 2 nci maddeyi 4 üncü madde olarak oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
S inci madde olarak yeni bir öneri vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların özlük Haklarına Dair 

Kanun Teklifine 5 inci madde olarak aşağıdaki metnin ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Kâzım özev Nafiz Kurt 
Tokat Samsun 

Zeki Çeliker Mehmet Deliceoğlu 
Siirt Adıyaman 

ismail Üğdül Şakir Şeker 
Edirne Sivas 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Yasama Müşavirliği 
MADDE S. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde bulunmuş olanlardan kendilerine 

emekli aylığı bağlanmamış olanlara yönetim, denetim, danışma ve tasfiye kurulu üyeliği dahil 
olmak üzere kamu kesiminde veya özel kesimde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret 
mukabili görev almayanlar talepte bulunmaları halinde, en fazla beş yıl için Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı Yasama Müşavirliği kadrolarına atanırlar. 

Bunlar aylık ve özlük haklarını Türkiye Büyük Millet Meclisinden almaları kaydıyla Baş
bakanın talebi üzerine Başbakanlıkta görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirilenlere Baş
bakanlıkça ayrıca herhangi bir ödeme yapılmaz. 

Bunlardan emekli aylığı bağlananların görevleri sona erer. 
Gerekçe: 
Madde S. — Bu maddeyle de görev süresi sona ermiş bulunan üyelerden; kendilerine emekli 

aylığı bağlanmamış olanlarla kamu ya da özel kesimde her ne suretle olursa olsun ücret muka
bili görev almamış olanlara veya gerçek usulde Gelir Vergisi mükellefi olmalarını gerektirecek 
şekilde ticarî, sınaî veya serbest meslek faaliyetinde bulunmayanlara Türkiye Büyük Millet Meclisi 
yasama müşavirliğinde görev yapmaları imkânı getirilmektedir. Buna göre görev süresi 
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sona eren bu üyeler istekleri halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama müşavirliği kadro
larına atanacaklarından hem bilgi ve tecrübelerinin gerektirdiği bir sahada çalışma imkânına 
hem de bu suretle iş ve sosyal güvenceye kavuşmuş olacaklardır. Yasama müşavirlerinden mad
dede yazılı şartları kaybetmeleri sonucu görevden ayrılanlar aynı şartları yeniden kazandıktan 
takdirde bu göreve tekrar atanabileceklerdir. 

BAŞKAN — S inci madde teklifini bilgilerinize sunduk. 
Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Söz isteyen?.. Yok. 
S inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... S inci madde kabul 

edilmiştir. 
Tasarıya bir 6 ncı madde eklenmesine dair yeni bir önerge var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların özlük Haklarına Dair 

Kanun Teklifine 6 ncı madde olarak aşağıdaki metnin ilavesini arz ve teklif ederiz. 
(Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve Siirt Milletvekili Zeki Çeliker arasında ayakta tar

tışmalar) 

BAŞKAN — Sayın tdare Amirleri, lütfen... 
Sayın Kamer Genç... Sayın Çeliker... 

ZEKÎ ÇELİKER (Siirt) — Aşağılık herif... Pezevenk! 

BAŞKAN — Sayın tdare amirleri, lütfen müdahale edin. 

KAMER GENÇ (TUnceli) — Paraların hepsini sana iade edeceğim. Parayı görünce kö-
pekleşiyorsun değil mi?!. 

BAŞKAN — Sayın Çeliker, Sayın Genç, Meclis adabına aykırı hareket etmeyelim lütfen. 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların özlük Haklarına Dair 

Kanun Teklifine 6 ncı madde olarak aşağıdaki metnin ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Kâzım özev 
Tokat 

Zeki Çeliker 
Siirt 

tsmail Üğdül 
Edirne 

• Şakir Şeker 
Sivas 

Nafiz Kurt 
Samsun 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 
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Temsil Tazminatı 

MADDE 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği veya açıktan atandığı bakanlık görevi 
sona erenlere bu görevlerde en az iki yıl bulunmuş olmaları şartı ile 6 000 gösterge rakamının, 
memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar temsil tazminatı olarak hayatta 
bulundukları sürece her ay Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden ödenir. 

Bu tazminat, Damga Vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Bu tazmi
nat Türkiye BüyUk Millet Meclisi üyeleri ve emekliler ile yönetim, denetim, danışma ve tasfiye 
kurulu üyeliği dahil olmak üzere kamu kesiminde veya aylık veya ücret mukabili özel kesimde 
görev alanlara ödenmez. 

(Zeki Çeliker ve Kamer Genç arasında karşılıklı sataşmalar) 

BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın Çeliker; size ihtar ediyorum; yerlerinize oturun. 
(Zeki Çeliker ve Kamer Genç arasında karşılıklı konuşmalar) 

Sayın milletvekilleri, iki arkadaşımız, uyarılarımıza rağmen Meclisin sükûnetini bozmak
tadırlar. Bu iki arkadaşımızın, bu oturum için Meclisten çıkarılmalarını oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İçtüzüğün 134 üncü maddesine göre, savunma hakkımı kul
lanmak istiyorum... Ondan sonra oylayacaksınız... 

BAŞKAN — Sayın Genç, siz, Meclisin adabını sürekli sürtüşmek suretiyle bozuyorsunuz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Benim savunma hakkımı verecek misiniz? 

BAŞKAN — Peki, savunma hakkı veriyorum. Buyurun, kendinizi savunun, sonra Mecli
sin oyuna sunacağım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın milletvekilleri, ben, imtiyazlı her kanuna karşıyım. 
Burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi olarak, yasama görevimi yaparken, vic

danıma göre hareket etmek zorundayım. Burada birtakım insanların, bizi baskı altında tuta
rak, "ille bu kanunda konuşmayacaksın" demeye hakları yoktur. (ANAP sıralarından "Kim 
demiş onu?" sesi) Zeki Çeliker, geliyor, yanıma oturuyor, "Bu kanunda konuşmayacaksın" 
diyor. Ondan sonra da, "Çıkar konuşursan, ben çıkacağım, senin hakkında şöyle laflar 
söyleyeceğim" diyor. Ben kendimi savunmayacak mıyım? 

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, biz, evvela, yasalara, Anayasaya, hukuka mı 
riayet edeceğiz, yoksa, cebimizin menfaatına mı riayet edeceğiz? 

Bir defa, bu kanun iki defa Anayasa Mahkemesine gitmiş, iki defa iptal kararını almış. 
tki defa iptal edilmiş bir kanunu, Anayasanın 155 inci maddesinde "Anayasa Mahkemesi ka
rarları, yasamayı, yürütmeyi ve yargıyı, tüm Devlet organlarını bağlar" demesine rağmen, siz 
hâlâ, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak nasıl çıkaracaksınız? 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sen kendi savunmanı yap, kanunu savunma. 

BAŞKAN — Sayın Genç, ben size, sükûneti bozmanızla ilgili savunma hakkı veriyorum. 
Burada kendinizi savunmuyorsunuz siz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben kendimi savunuyorum... 

BAŞKAN — Yani, bu fikirlerinizi kalkıp orada söylerseniz... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu savunma değil midir? 
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BAŞKAN — Sayın Genç, kanun maddeleri görüşülerken bu fikirlerinizi çıkıp burada söy
leyebilirdiniz. Siz, başka bir üye ile sürekli bir sürtüşme içinde oldunuz; o bakımdan, çıkarma 
cezasından önce size savunma hakkı verdim. Lütfen bu konuda konuşun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben de kendimi savunuyorum. Niye?.. Çıkarma cezasını 
gerektirecek bir hareketim yok. Benim üzerime hücum ediyor, diyor ki, "Konuşamazsın" ve 
bu Meclisi çeşitli kanunlarda baskı altında tutturuyor. Anayasada hüküm var, eşitlik ilkesi var; 
"Tüm insanlar, kanun önünde eşittir" diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerinin 
eşitlik ilkesi haricinde olduğuna dair Anayasada bir hüküm yok. "Eşitlik ilkesine, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeleri, yargı organları uymak zorundadır" diyoruz. 

Ben aslında bu imtiyazlı kanun üzerinde aleyhte son sözü almıştım. Meclis Başkanı, sırf 
bu son sözü vermemek için -biraz önce de kasıtlı olarak birtakım tertipler olduğunu gördüm-
işte böyle olaylar yaratılmak suretiyle, bizi Meclisten çıkararak, konuşma hakkımızı da kısıtla
maya çalışıyor. Kendisine, son söz isteğimi muhtevi önergeyi göndermiştim» Sırf bu son sözü
mü ortadan kaldırmak için, kanun aleyhine konuşmamam için, bana, bir oturum Meclisten 
çıkarma cezasını vermek istiyor. Ne karar verirseniz verin, ben bu kanuna karşıyım; ben her 
türlü intiyaz kanunlarına karşıyım. İnsanlar 25 sene çalışıyor, memuriyet yapıyor, zamanında 
emekli keseneğini ödüyor ve çalışarak, bileğinin hakkıyla emekli oluyor; ama, bir defa millet
vekili seçildi diye, siz o insanların 25 senede kazandığı hakkı, kendi reylerinizle kendinize 5 
senede verirseniz; bunda ne hak var, ne adalet var, ve vicdan var, ne de başka bir adalet ölçüsü var. 

Bu kanun tasarılarını müzakere ederken, "menfaat birliği var" diye hepimiz birleşirsek, 
insanları zorla susturursamz, o zaman burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde anarşi do
ğar, burada sükûnet olmaz. 

O halde, ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olarak, burada özgürce fikrimi söyle
meliyim; ama, zaman zaman bu tertipler içinde olursanız, "Efendim, biz bunu konuşturma
mak için Meclisten geçici ihraç cezasını verelim" derseniz; bu düşünce en ilkel toplumlarda 
bile yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin seviyesini bu duruma getirmeye hakkınız yok. 

MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Bu Mecliste en çok konuşan sensin. 
KAMER GENÇ (Devamla) — O itibarla, bu Mecliste ben istediğimi konuşurum. Kürsü 

masuniyeti vardır. Çık, sen de konuş. 
Yani, menfaat birliği olduğu yerde hepimiz birleşeceğiz; memlekette bu kadar sıkıntı var; 

asgarî ücretle çalışan insanlar sürünüyorlar; insanlar açlıktan, işsizlikten çoluk çocuğunu satı
şa çıkarıyorlar, mahkûm oluyorlar; onların dertlerine çare bulmuyoruz, kendi cebimize çare 
buluyoruz; buna karşı çıkan insanları da Meclisin dışına çıkarıyoruz... Size yakışan buysa, bu
yurun bana geçici ihraç cezasını verin. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Genç, Başkanlık olarak, tçtüzük hükümlerine uygun söz isteyen her 

arkadaşımıza, her konuda ve bu yasanın görüşülmesi sırasında söz verdik; ama, tçtüzük, mil
letvekillerinin yumruklaşmasına, hakaretleşmesine izin veren bu maddeyi taşımamaktadır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir milletvekili bana nasıl sataşır? 
BAŞKAN — Uyanlarıma rağmen, bu iki arkadaşımız arasındaki sürtüşmeyi önlemek müm

kün olamamıştır; o nedenle» Yüce Meclise, her iki arkadaşımıza Genel Kuruldan çıkarma tek
lifini getirmiş bulunuyorum. (ANAP sıralarından "Ayrı ayrı oylayın" sesleri) 

ZEKÎ ÇELtKER (Siirt) — Sayın Başkan, savunma için söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çeliker. 
ZEKt ÇELtKER (Siirt) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biraz evvel cereyan eden 

ve bu Meclisin mehabetine yakışmayan hareketin iştirakçisi durumunda bulunmuş olmamdan 
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dolayı büyük bir üzüntü duyuyorum. Sözlerimin şurasında, böyle bir harekete tevessül etmek 
mecburiyetinde bırakıldığım için, Yüce Meclisten özür diliyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Ben, biraz evvel, kendisini savunma zımnında bu kürsüden ifadelerde bulunan arkadaşı
ma kötü bir söz söylemedim. 

KAMER GENÇ (Tünedi) — ûyle mil.. Tabiî canım, söylemedim!.. O sözlerin hepsini 
geri al. 

ZEKÎ ÇELtKER (Devamla) — Ancak, arkadaşımızın, sizin malumunuz olduğu üzere, yerli 
yersiz, sansasyon yaratmaya matuf, esasa taalluk etmeyen ve bu Meclisin huzurunu bozan ha
reketler içinde olduğu hepinizin malumudur. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (tstanbul) — Sen kendini savun Zeki; karışma. 
ZEKt ÇELtKER (Devamla) — Binaenaleyh, benim, kendisiyle aynı kefe içerisinde müta

laa edilmek suretiyle Sayın Başkanın tecziyesine muhatap olmam gerekmediği hususunu vic
danlarınıza terk ediyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Seninle aynı seviyeye düşemem. Benim için yüzkızartıcı bir 
durum olur. Seninle aynı kefeye konmam. Senin, benim seviyeme çıkman için zemzemle yı
kanman lazım. 

ZEKt ÇELtKER (Devamla) — Burada, akşam evine ekmek götüremeyen, Türkiye'nin ka
derinde rol oynamış 1 300 eski ve yeni parlamenterin kaderi görüşülmektedir. Ben de, Türk 
Parlamenterler Birliğinin Genel Sekreteri sıfatıyla, aşırı bir hassasiyet içerisinde olabilirini; ama, 
burada çizmeyi aşan bir hareketim varsa, teeddüben özür diler, Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Sayın Başkan, ikisini de affedelim. 
BAŞKAN — Efendim, takdir Meclisindir. Kabul etmezseniz, çıkmazlar. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, hayır, ben af dilemiyorum. 
MUSTAFA NAZÎKOĞLU (Rize) — Affedelim, affedelim... 
BAŞKAN — Sayın Zeki Çeliker'e salondan çıkarma cezası verilmesini oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Kamer Genc'e salondan çıkarma cezası verilmesini kabul edenler?.. Etmeyenler... 

Kabul edilmemiştir. 
Yüce Meclis, her iki arkadaşımızın müzakerelerde bulunmasına karar vermiştir. Arkadaş

larımız müzakerelere devam edeceklerdir; diledikleri anda kürsü kendilerine açıktır. 
Yani 6 ncı maddeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların özlük Haklarına Dair 

Kanun Teklifine 6 ncı madde olarak aşağıdaki metnin ilavesini arz ve teklif ederiz. 
Kâzım Özev Nafiz Kurt 

Tokat Samsun 
Zeki Çeliker Mehmet Deliceoğlu 

Siirt Adıyaman 
tsmail Üğdül Muzaffer Arıcı 

Edirne Denizli 

Şakir Şeker 
Sivas 
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Temsil Tazminatı: 
MADDE 6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği veya açıktan atandığı bakanlık görevi 

sona erenlere bu görevlerde en az iki yıl bulunmuş olmaları şartıyla 6 000 gösterge rakamının 
memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktar temsil tazminatı olarak hayatta 
bulundukları sürece her ay Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden ödenir. 

Bu tazminat, Damga Vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Bu tazmi
nat Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve emekliler ile yönetim, denetim, danışma ve tasfiye 
kurulu üyeliği dahil olmak üzere kamu kesiminde veya aylık veya ücret mukabili özel kesimde 
görev alanlara ödenmez. Tazminattan yararlanırken, yararlanma şartlarını kaybedenler en geç 
bir ay içinde durumu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bildirirler. Bu durumun orta
ya çıktığı tarihi takip eden aybaşından itibaren tazminat ödemesine son verilir. Zamanında bil
dirimde bulunmayanlara ödenen tazminat kanunî faiziyle birlikte geri alınır. 

Gerekçe: 
Madde 6. — Madde ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya açıktan atandığı 

bakanlık görevinden ayrılanlardan bu görevlerde en az iki yıl bulunmuş olanlara 6 000 göster
ge rakamı karşılığında temsil tazminatının hayatta bulundukları sürece ödenmesi öngörül
mektedir. 

Ancak bu tazminata müstahak olanlar, kamu ya da özel kesimde her ne suretle olursa 
olsun ücret mukabili görev almaları halinde, bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden ayba
şından itibaren bu tazminattan yararlanamayacaklardır. 

Bu tazminattan emekli olanlar da yukarıdaki şartlara haiz olmaları kaydıyla yararlanabi
leceklerdir. 

BAŞKAN — Yeni 6 ncı maddeyi bilgilerinize sunduk. 
Komisyon yeni 6 ncı maddeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Yeni 6 ncı maddeyi müzakereye açıyorum; 
Söz isteyen?.. Yok. 
Yeni 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Yeni 6 ncı madde 

kabul edilmiştir. 
Yeni bir 7 nci madde teklifi var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların Özlük Haklarına Dair 

Kanun Teklifine 7 nci madde olarak aşağıdaki metnin ilavesini arz ve teklif ederiz. 
Kâzım ûzev Nafiz Kurt 

Tokat Samsun 
Muzaffer Arıcı Zeki Çeliker 

Denizli Siirt 
Mehmet Deliceoğlu tsmail Üğdül 

Adıyaman Edirne 
Şakir Şeker 

Sivas 
Hak Kazanma ve ödeme 
MADDE 7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri bu sıfatı iktisap ettikleri aydan itiba

ren, bu Kanunda belirtilen ödenek ve yolluklara hak kazanırlar. Herhangi bir nedenle 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sıfatı kalkanların istihkakları, bu sıfatın kalktığı ayı ta
kip eden aybaşından itibaren verilmez. Ancak, ölüm ve çeşitli sebeplerle genel seçimin yenilen
mesi halinde önceden aldıkları üç aylık ödenek ve yolluklar geri alınmaz. Aylık ödenek ve yol
lukların üç aylığı peşin olarak ve çekle ödenir. 

BAŞKAN — Gerekçeyi okutuyorum: 

Gerekçe: 
Madde 7. — Maddede, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklara üyelik 

sıfatını iktisap ettikleri aydan itibaren hak kazanacakları, herhangi bir nedenle üyelik sıfatı 
sona erenlerin istihkaklarının ise bu sıfatın kalktığı ayı takip eden aybaşından itibaren verilme
yeceği öngörülmekte, ancak ölüm ve çeşitli sebeplerle genel seçimin yenilenmesi halinde önce
den ödenen üç aylık ödenek ve yolluklarının geri alınmayacağı hükme bağlanmaktadır. 

Maddede ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ödenek ve yolluklarının üç aylığı
nın peşin olarak ve çekle ödeneceği öngörülmektedir. Bu maddede yer alan hükümler yürür
lükten kaldırılan 3053 sayılı Kanunda yer alan hükümlerin aynısıdır. 

BAŞKAN — Yani 7 nci maddeyi bilgilerinize sunduk. 
Komisyon, yeni 7 nci maddeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMÎSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
7 nci madde üzerinde söz isteyen var mı? Olmadığına göre, 7 nci maddeyi oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşandaki 3 üncü maddeyi, yapılan değişikliklerden sonra 8 inci madde olarak okutuyorum: 

ölüm Yardımı 
MADDE 8. — 9.10.1984 tarihli ve 3053 sayılı Kanunun S inci maddesine göre milletvekil

lerine ödenen ölüm yardımının % SO'si aynı biçimde yasama organı emekli üyelerine de verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde ile ilgili bir değişiklik önergesi var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların özlük Haklarına Dair 

Kanun Teklifinin 3 üncü maddesinin 8 inci madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Kâzım özev Nafiz Kurt 
Tokat Samsun 

Muzaffer Arıcı Zeki Çeliker 
Denizli Siirt 

Mehmet Deliceoğlu tsmail Üğdül 
Adıyaman Edirne 

Şakir Şeker 
Sivas 
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ölüm Yardımı 
Madde 8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ölümleri halinde 1 inci madde uya

rınca hesaplanacak aylık ödeneklerinin 12 aylık tutarı ölüm yardımı olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bütçesinden, usulü dairesinde ve resen ödenir. 

Yasama Organı Üyeliği sona erenler için bu yardım ölüm tarihi itibariyle birinci fıkraya 
göre hesaplanacak miktarın yarısı tutarında olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe
sinden ödenir. 

Bu madde uyarınca ölüm yardımı yapılanlara diğer mevzuat hükümleri ile öngörülen ölüm 
yardımları yapılmaz. 

Bu maddenin tatbikinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 inci maddesi hü
kümleri uygulanır. 

Gerekçe 
Madde 8. — Madde ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ölüm yardımlarına iliş

kin 3053 sayılı kanundaki hüküm aynen muhafaza edilmiştir. Yapılan düzenleme ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeliğinden ayrılanların ölmeleri halinde yapılacak ölüm yardımının üyeler 
için öngörülen miktarın yarısı olduğu belirtilmekte ve bu ölüm yardımının da Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bütçesinden ödeneceği hususuna açıklık getirilmektedir. Maddede mükerrer öde
meye yol açılmaması için bu madde uyarınca ölüm yardımından yararlananlara diğer mevzuat 
hükümleriyle öngörülen ölüm yardımlarının ayrıca yapılmayacağı öngörülmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon değişiklik önergesine katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Takdirlerine bı

rakıyoruz efendim. 
BAŞKAN —»Değişiklik önergesine Komisyon katılıyor, Hükümet ise takdire bırakıyor. 
Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
3 üncü maddeyi, 8 inci madde olarak, kabul edilen önergedeki değişiklikle birlikte oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Sayın Başkan, teknik bir düzeltme yapmak istiyorum: Daha önce okunan 6 ncı maddede yan
lışlıkla okundu; "Temsil ödeneğini Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, emekliler, eğer kamu 
veya özel sektörde çalışıyorlarsa, alamazlar" diyecekti, "alırlar" diye geçti efendim. Bunun 
düzeltilmesi lazımdır. 

BAŞKAN — "Alamazlar" biçiminde olması gerekir, zabıtlara nasıl geçtiğini şu anda bi
lemiyorum, önergede "ödenmez" şeklinde geçiyor, aynı şey oluyor efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
"ödenmez" şeklinde olacak. Yalnız, okunurken öbür türlü okundu. 

BAŞKAN — Demek, okunurken eksik okunmuş. 
Yeni 9 uncu madde teklifine dair önerge var; okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların özlük Haklarına Dair 

Kanun Teklifine 9 uncu madde olarak aşağıdaki metnin ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Kâzım ,özev 
Tokat 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Şakir Şeker 
Sivas 

Nafiz Kurt 
Samsun 

Zeki Çeliker 
Siirt 

tsmail Üğdül 
Edirne 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
Madde 9. — 9.10.1984 tarih ve 3053 sayılı Kanun ile 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka

nununun bu Kanuna aykın hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Gerekçe 
Madde 9. — Bu madde ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları

nın düzenlendiği 3053 sayılı Kanun ile S434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmaktadır. 

BAŞKAN — Komisyon bu yeni maddeye katılıyor mu efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Yeni maddeyle ilgili söz isteyen?.. Yok, 
Yeni 9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde önergeleri vardır; sırasıyla okutup oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların özlük Haklanna Dair 

Kanun Tekil fine geçici 1 inci madde olarak aşağıdaki metnin ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Kâzım özev 
Tokat 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Zeki Çeliker 
Siirt 

İsmail Üğdül 
Edirne 

Nafiz Kurt 
Samsun 

Şakir Şeker 
Sivas 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Kazanılmış Haklar 
Geçici Madde 1. — Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilmiş olan 7.5.1985 tarihli ve 

3284 sayılı, 21.4.1988 tarihli ve 3430 sayılı karunlann ilgili hükümleriyle öngörülen; Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandıgıyla ilgilendirilme, hizmet borçlandırılması, intibak ve aylık bağlama 
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ve diğer konulardaki kesinleşmiş işlemlerle emeklilik hakkı elde edenlerin bu hakları müktesep 
hak olarak muhafaza edilmek suretiyle bu Kanun hükümlerine göre aylıklarının ödenmesine 
devam olunur. Ayrıca idarî yargı kararı gereğince aylıkları dondurulanlara veya ödenen aylık 
miktarları indirilmiş olanlara söz konusu idarî yargı kararının uygulanması tarihine kadar ya
pılmış ödemeler için sandıkça borç çıkartma işlemi yapılmaz. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce genel hükümlere göre emekli aylığı bağlanmış 
olanların hakları saklıdır. 

Gerekçe 
Geçici Madde 1. — Bilindiği'gibi 3284 sayılı Kanun ile 3430 sayılı kanunların Anayasa 

Mahkemesinin kararları ile iptali üzerine, bu kanunların ilgili hükümlerinden yararlanmak su
retiyle sandık iştirakçisi olanlar, hizmet borçlanması yapanlar, intibak, aylık bağlanması veya 
aylıklarının yükseltilmesi gibi haklardan yararlananların, bu hakları iptal kararlarının Resmî 
Gazetede yayımlandığı (3284 sayılı Kanun 30.4.1987, 3430 sayılı Kanun 28.7.1988) tarihten ön
ce elde ettikleri düşünülerek Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca devam ettirilmiştir. 

Anayasa. Mahkemesi kararları ile iptal edilmiş olan 7.5.1986 tarihli ve 3284 sayılı, 21.4.1988 
tarihli ve 3430 sayılı kanunların ilgili hükümlerine göre Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğınca aylık bağlananlarla aylıkları yükseltilmiş olanlardan; idarî yargı kararı gereğince aylıkla
rının ödenmesi durdurulanlara veya ödenen aylık miktarları indirilmiş olanlara Anayasa Mah
kemesinin iptal kararlarının yürürlüğe girdiği tarihten Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığın
ca bu aylıkların durdurulmuş olduğu tarihe kadar yapılmış olan fazla ödemelerin borç çıkar-
tılmaması öngörülmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon, geçici 1 inci maddeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz. ' 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Geçici 1 inci maddeyle ilgili önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen

ler... Geçici 1 inci madde kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların özlük Haklarına Dair 

Kanun Tekil fine Geçici 2 nci madde olarak aşağıdaki metnin ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Kâzım özev 
Tokat 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Zeki Çeliker 
Siirt 

İsmail Üğdül 
Edirne 

Nafiz Kurt 
Samsun 

Şakir Şeker 
Sivas 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Geçici Madde 2 . - 2 nci maddede yer alan 4 500 rakamı ile 6 nci maddede yer alan 
6 000 gösterge rakamı sırasıyla 1991 yılında 5 300 ve 6 800, 1992 yılında 6 200 ve 7 500, 1993 
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yılında 7 100 ve 8 300, 1994 yılında 8 000 ve 9 000, 1995 ve müteakip yıllarda 9 000 ve 10 000 
olarak uygulanır. 

BAŞKAN — Gerekçeyi okutuyorum: 
Gerekçe 
Geçici Madde 2. — Bu maddeyle; bu Kanunun 2 nci maddesinde yer alan (4 500) ek gös

terge rakamıyla 6 ncı maddesinde yer alan (6 000) gösterge rakamı Memurlar ve Diğer Kamu 
Görevlilerinin Ek Göstergelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 9.4.1990 tarihli ve 418 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararnamede yer alan aşamalı artışlara paralel olarak yıllar itibariyle artırıl
maktadır. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci maddeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) -

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyor. 
Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 2 nci 

madde kabul edilmiştir. 
Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların özlük Haklarına Dair 

Kanun Teklifine geçici 3 üncü madde olarak aşağıdaki metnin ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Kâzım özev Nafiz Kurt 
Tokat Samsun 

Muzaffer Arıcı Şakir Şeker 
Denizli Sivas 

Zeki Çeliker Mehmet Ddiceoğlu 
Siirt Adıyaman 

tsmail Üğdül 
Edirne 

Geçici Madde 3. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce görevleri sona ermiş olanlar 
için temsil tazminatlarının ödenmesinde iki yıllık görev süresini doldurma şartı aranmaz. An
cak bu hüküm görevleri cezaen veya istifaen sona ermiş olanlar hakkında uygulanmaz. 

Gerekçe 
Geçici Madde 3. — Temsil tazminatlarının ödenmesinde bazı durumlarda Meclislerin (özel

likle 1961 Kurucu Meclisi) iki yıllık süreden önce bitmesinden dolayı bu süreyi doğuramayan
lar için bu şartın aranmaması yerinde olacaktır. Bu nedenle maddede buna imkân veren dü
zenleme yapılmaktadır. 

BAŞKAN — Geçici 3 üncü maddeyle ilgili önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Geçici 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan "¥asama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların özlük Haklarına Dair 

Kanun Teklifine geçici 4 üncü madde olarak aşağıdaki metnin ilavesini arz ve teklif ederiz. 

Kâzım özev Nafiz Kurt 
Tokat Samsun 

Muzaffer Arıcı Sakir Şeker 
Denizli Sivas 

tsmail Üğdül Mehmet Deliceoğlu 
Edirne Adıyaman 

Zeki Çeliker 
Siirt 

Geçici Madde 4. — Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce Yasama Organı üyeliğinde bu
lunanlardan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna prim ödemek veya borçlanmak suretiyle 
25 hizmet yılını tamamlayanlara T.C. Emekli Sandığınca emekli aylığı bağlanır. 

Gerekçe 
Geçici Madde 4. — Yasama görevinin özellikleri ve emekli mevzuatındaki son yıllarda de

ğişimler dikkate alınarak kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Yasama Organı üyeliğinde 
bulunanlardan çeşitli sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek veya borçlanmak suretiyle yir-
mibeş hizmet yılını dolduranlara Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca emekli aylığı bağ
lanması öngörülmektedir. Bu uygulama yasama dönemi sonunda yapılacak ve bir defaya mahsus 
olacaktır. 

Böylece bu kanunun 2 nci maddesiyle getirilen yeni düzenlemenin adaletsizliklere yol aç
madan sağlıklı bir şekilde yürütülmesi temin edilmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Komisyon geçici madde teklifine katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 

Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyor. 
Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (istanbul) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyor. 
Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının yürürlük maddesini okutuyorum: 
Yürürlük 
Madde 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Bir önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların özlük Haklarına Dair 

Kanun Teklifinin 4 üncü maddesinin 10 uncu madde olarak aşağıdaki şekilde tanzimini arz 
ve teklif ederiz. 
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Kâzım özev 
Tokat 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Zeki Çeliker 
Sürt 

Nafiz Kurt 
Samsun 

Şakir Şeker 
Sivas 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

tsmail Üğdül 
Edirne 

Yürürlük 

Madde 10. — Bu Kanunun emeklilikle ve emekli aylıklarının hesaplanması ile ilgili hü
kümleri 1 Temmuz 1990 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyor. 
Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyor. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde H'i okutuyorum: 

Yürütme 

Madde 11. — Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili verilmiş bir önerge var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların özlük Haklarına Dair 
Kanun Teklifinin 5 inci maddesinin 11 inci madde olarak aşağıdaki şekilde değiştirilerek dü
zenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

Kâzım özev 
Tokat 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Zeki Çeliker 
Siirt 

tsmail Üğdül 
Edirne 

Nafiz Kurt 
Samsun 

Şakir Şeker 
Sivas 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Yürütme 

Madde 11. — Bu Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisiyle ilgili hükümlerini Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN^ — Değişiklik önergesini komisyon benimsiyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Benimsiyor. 
Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Benimsiyor. 
II nci maddeyi, değişiklik önergesiyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, kanunun başlığıyla ilgili olarak verilmiş bir önerge var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların özlük Haklarına Dair 
Kanun Tasarısı başlığının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kâzım özev Nafiz Kurt 
Ibkat Samsun 

Muzaffer arıcı Şakir Şeker 
Denizli Sivas 

İsmail Üğdül Mehmet Deliceoğlu 
Edirne Adıyaman 

Zeki Çeliker 
Siirt 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun 
Tasarısı) 

BAŞKAN — Yapılan değişiklikler nedeniyle, kanunun başlığının da ona göre düzenlen
mesine dair bu önergeye komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyor. 
Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (İstanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyor. 

Kanunun başlığının önergedeki şekilde değiştirilmesini, yani önergeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan, tümü üzerinde, oylamaya geçmeden evvel 
söz istiyorum. Bu maddede gerekçeyle madde metni arasında mübayenet var. İleride tanzim 
ve tatbikat bakımından ek geçici 4 üncü maddeyle ilgili yanlışlık olabilir. Müsaade ederseniz 
tümünün oylamasına geçmeden evvel... 

BAŞKAN — Sayın Emiroğlu, tümüyle ilgili oylamaya geçmeden önce birer üyenin lehte 
veya aleyhte söz hakkı vardır oyunun rengini belli etme bakımından... 
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METİN EMtROÖLU (Malatya) — Efendim, teknik bir konudur, tavzih mahiyetinde söy
lüyorum. önerge sahiplerinin, ek geçici 4 üncü maddedeki maksadı kanun metnine uygun ola
cak şekilde düzeltmeleri gerekmektedir. 25 yılını dolduran parlamenterlere emeklilik hakkı öner
geyle getirildi; ancak gerekçesi okunurken, bu uygulamanın devre sonuna kadar götürüldüğü 
zikredilmektedir. Bu, kanun tekniğiyle, önerge tekniğiyle çelişmektedir; bunun düzeltilmesi la
zım. Maksat böyle ise de, bu şekilde düzeltilmesi lazım. 

BAŞKAN — Şimdi, bu konuşmanız zapta geçmiştir; ama, bizim, görüşülen ve oylanan 
maddelerle ilgili yeniden müzakere ve oylama yapma imkânımız yoktur. Bu aşamada sadece 
lehte veya aleyhte birer üyeye, oyunun rengini belirtmek üzere söz verebilirim. 

Söz isteyen var mı? Yok. 
Kanunun tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştin 
Oy kutuları dolaştırılsın! 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın! 
(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek Yol
luk ve Emekliliklerine Dair Kanun Tasarısının oylama sonucunu bildiriyorum: 216 iştirak; 205 
kabul, 8 ret, 3 geçersiz oy kullanılmış ve bu suretle tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 27 Eylül 1990 
Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — izmir Milletvekili Fuat Ktlcı'nın, izmir ili Ödemiş ilçesi Ovakent ve Bademli bucaklartntn 
ne zaman otomatik telefona kavuşturulacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in ya
zılı cevabı(7/1533) 

5.9.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanımız Sayın Cengiz Tuncer tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Fuat Kılcı 
tzmir 

tzmir-ödemiş kazasına bağlı iki bin nüfuslu kasabalarına otomatik telefon bağlandığı halde, 
altı bin nüfuslu Ovakent-Bademli nahiyelerimize otomatik telefon alt yapısı (direk-tel-tevzi ku
tuları) donanımı 1986'da yapıldığı halde hâlâ otomatik santral bağlanmaması yöre halkını üz
mektedir. 

1. — Bu nahiyelere otomatik tetefon santralı verilmeyecek midir? 
2. — Beş senedir otomatik santralını bekleyen ve atıl bekleyen şebeke donanımı ne zaman 

işlerliğe kavuşacaktır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 26.9.1990 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-100/875-30503 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 12.9.1990 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/1533-5600/25719 sayılı yazınız. 
tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş ilçesi, Ovakent ve Bademli Bucaklarının ne za

man otomatik telefona kavuşturulacağına ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Söz konusu Bademli merkezine 400, Ovakent merkezine de 500 hatlık elektronik santral 

kurulması hususu 1990 yılı otomatik santral programında planlanmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Cengiz Tuncer 
Ulaştırma Bakanı 
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25.3.1987 Tarihli ve 3332 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Bir Gcdd Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasansına verilen oyların sonucu 

ADANA 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçers z Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Can 
Yılmaz Hocaoğlu 
İbrahim öztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 

. 

Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Yaşar Eryılmaz 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
tsmet özarslan 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Rifat Diker 
Tevfik Ertürk 
Alpaslan Pehlivanlı 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşaı 

450 
225 
176 
44 

1 
4 

215 
10 

(Kabul Edenkr) 

ANTALYA 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Cengiz Tuncer 
ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni tslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Seçkin Fırat 
BURSA 
İlhan Aşkın 

Kanunlaşmıştır. 

Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
EDİRNE 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Nizamettin özdoğan 
ERZURUM 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
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GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Hasan Tanrıöver 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mehmet Pürdeloglu 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Avni Akyol 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
Mehmet Necat Eldem 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
İbrahim özdemir 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Sudi Türel 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
H. Hüsnü Doğan 
Burhan Cahit Gündüz 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoglu 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabrı Araş 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
KAYSERİ 
M.' İrfan Başyazıcıoğlu 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit \ağan 
Mehmet Yazar 
KIRŞEHİR 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoglu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Gürbüz Şakranlı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MARDİN 
Beşir Çeiebioğlu 
MUĞLA 
Süleyman Şükrü Zeybek 
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MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
Mahmut öztürk 
ORDU 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
SAKARYA 
Mümtaz Ozkök 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Murat Batur 
Eyüp Cenap Gülpınar 
TOKAT 
Talat Sargın 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
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Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 

Reşit Çelik 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 

Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 

(Reddedenler) 

ADANA 
M. Halit Dağlı 
AFYON 
Baki Durmaz 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğullan 
Arif Sağ 
Rıza Yılmaz 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 
ÇORUM 
Rıza Ilıman 
DENİZLİ 
Hüdai Oral 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 

GAZİANTEP 
Abdul kadir Ateş 
Mustafa Yılmaz 
HATAY 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
öner Miski 
Ali Uyar 
İÇEL 
Ekin Dikmen 
İSTANBUL 
Ali Haydar Erdoğan 
Hasan Fehmi Güneş 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Ûkçuoğlu 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
M. Turan Bayazıt 
Ahmet Ersin 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Şahin 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
KOCAELİ 
Erol Köse 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Vefa TAnır 
MARDİN 
Mehmet Adnan Ekmen 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
SİVAS 
Ekrem Kangal 
TOKAT 
Kâzım özev 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 
ZONGULDAK 
Güneş Müftüoğlu 

(Çekinser) 

ANKARA 
Tevfik Koçak 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

(Geçersiz oylar) 

İZMİR SAMSUN 
Halil Çulhaoğlu Nafiz Kurt 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
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ADANA 
Mehmet Ali Bilici 
Cüneyt Canver 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
Ersin Koçak 
AFYON 
Metin Balıbey 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Cezmi Erat 
AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 
ANKARA 
Beşer Baydar 
Onural Şeref Bozkurt 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Gökbel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İbrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Zeki YavuztUrk 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
BALIKESİR 

' İ. önder Kırlı 

(Oya Katılmayanlar) 

BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhami Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
İbrahim özel 
BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Abdul kadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
BeytuUah Mehmet Gazioglu 
Fehmi Işıklar 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 
DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Ayçan Çakıroğulları 
Adnan Keskin 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Hikmet Çetin 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Şener İşleten 
Erdal Kalkan 
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ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldınm Akbulut (Başbakan) 
Mustafa Kul 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahittin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 
Zeki ünal 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Ünal Yaşar 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Dönen 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Kf tekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 
İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. tstemihan Talay 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
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Cevdet Akçalı 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
tsmail Cem 
Yüksel Çengel 
Orhan Demirtaş 
Hayrettin Elmas 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
Temel Gündoğdu 
Talat İçöz 
Ömer Fer ruh tlter 
Mehmet Cavit Kavak 
Aytekin Kotil (Bşk. V.) 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
tsmali Hakkı önal 
Mustafa Hilmi özen 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Reşit ülker 
İZMİR 
K. Kemal Anadol 
Işın Çelebi (B) 
İsmet Kaya Erdem (Başkan) 
Akın Gönen 
Erol Güngör 
Erdal tnönü 
Kemal Karhan 
Birgen Keleş 
Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Atilla tmamoğlu 
Ahmet Uncu 
KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 

KAYSERİ 
Recep Orhan Ergun 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil özsoy 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Bülent Atasayan 
Onur Kumbaracıbaşı 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KONYA 
Ömer Şeker 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
önol Sakar 
Münir F. Yazıcı 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul özdemir 
Nabi Poyraz 
RİZE 
A. Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya (B) 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ömer Günbulut 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Kenan Süzer 
Mehmet Zeki Uzun 
TRABZON 
Avni Akkan 
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Eyüp Aşık YOZGAT Ömer Barutçu 
Mehmet Çakıroğlu Seyit Ahmet Dalkıran Tevfık Ertüzün 
VAN ZONGULDAK Ömer Faruk Macun 
Muslih Görentaş Pertev Aşçıojlu Mustafa Tınaz Titiz 
Selahattin Mumcuoğlu Veysel Atasoy Koksal Toptan 

(Açık Üyelikler : 10) 

ADIYAMAN : 2 ANTALYA : 1 ÇORUM : 1 DİYARBAKIR : 1 

HATAY: 2 İSTANBUL 1 SAMSUN: 1 SİİRT: 1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek, Yolluk ve EmeklUiklerine Dair 
Kanun Tasarısına verilen oylann sonucu : 

ADANA 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçers iz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Can 
M. Halit Dağlı 
Selahattin Kılıç 
ibrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
ismet özarslan 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Rıfat Diker 
Tevfik Ertürk 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Arif Sağ 
Halil Şıvgın 

.. 

450 
216 
205 
8 
— 
3 

224 
10 

(Kabul Edenler) 

Mustafa Rüştü Taşat 
Rıza Yılmaz 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Cengiz Tuncer 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Bahattin Çaloğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ömer Okan Çağlar 
Hilmi Ziya Postacı 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
Mustafa Çorapçıoğlu 
ismail Dayı 
Fenni Islimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran inan 
Faik Tarımcıoğlu 
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BOLU 
Seçkin Fırat 
BURSA 
ilhan Aşkın 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin ör üç 
Fahir Sabuniş 
ismet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
ilker Genlik 
Mümin Kahraman 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğuljarı 
ismail Şengün 

DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
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EDİRNE 
İsmail Üğdül 
ERZİNCAN 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Ahmet Günebakan 
Hasan Tanrıöver 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Turhan Hırfanoğlu 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ekin Dikmen 
Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Avni Akyol 
Abdülbaki Albayrak 
tmren Aykut 
Yüksel Çengel 
Mehmet Necat Eldem 
Ali Haydar Erdoğan 

M. Ali Eren 
İsmail Safa Giray 
Hasan Fehmi Güneş 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
İbrahim özdemir 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Sudi Türel 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
H. Hüsnü Doğan 
Burhan Cahit Gündüz 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Atilla tmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
tlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Yasin Bözkurt 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
KAYSERİ 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
KIRŞEHİR 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Alaettin Kurt 

— 454 — 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Din ek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bdzkurt özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Gürbüz Şakranh 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MARDİN 
Mehmet Adnan Ekmen 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Mahmut öztürk 
ORDU 
Ertuğrul özdemir 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
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SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Nafiz Kurt 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ekrem Kangal 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 

AMASYA 
Mehmet Tabir Köse 
AYDIN 
Nabi Sabuncu 
HATAY 
Mehmet Dönen 

İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 

ADANA 
Mehmet Ali Bilici 
Cüneyt Canver 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
Mahmut Keçeli 
Ersin Koçak 
AFYON 
Metin Balıbey 
Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Bahri Karakeçili 
TOKAT 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 

(Reddedenler) 

Mustafa Kemal Duduoğlu 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 

SAMSUN 
tlyas Aktaş 

(Geçersiz Oylar) 
İZMİR 
Halil Çulhaoğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulları 
Beşer Baydar 
Onural Şeref Bozkurt 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Göksel Kalaycıoğlu 
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Mehmet Topaç 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
thsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Selahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu 

TUNCELİ 
Kamer Genç 

ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

Tevfik Koçak 
Hazım Kutay 
Mehmet Sağdıç 
ibrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yevuztürk 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 

Adil Aydın 
Deniz Baykal 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
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ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Mehmet Özalp 
BALIKESİR 
t. Önder Kırlı 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
llhami Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Turgut \aşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
İbrahim özel 
BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Fehmi Işıklar 
ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Rıza Ilıman 
DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 

, Hikmet Çetin 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Şener İşleten 
Erdal Kalkan 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başbakan) 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Hasan Celâl Güzel 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 
HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 
HATAY 
öner Miski 
Mehmet Pürdeloğlu 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 
İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. tstemihan Talay 
Ali Rıza Yılmaz 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
)»şar Albayrak 
İsmail Cem 
Orhan Demirtaş 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Nuri Gökalp 
Temel Gündojfcdu 
Talat tçöz 
Ömer Ferruh tlter 
Mehmet Cavit Kavak 
Aytekin Kotil (Bşk. V.) 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı önal 
Mustafa Hilmi özen 
Mustafa Sarıgül 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
Reşit Ülker 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Işın Çelebi (B) 
İsmet Kaya Erdem (Başkan) 
Ahmet Ersin 
Akın Gönen 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
kemal Karhan 
Bıtgen Keleş 
Fuaı Kılcı 
Işılay Saygın 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Ahmet Uncu 
KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Al tun 
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KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil özsoy 
Mustafa Şahin 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Bülent Atasayan 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KONYA 
Ömer Şeker 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
önol Sakar 
Münir F. Yazıcı 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 

Abdülvahap Oizdaroğlu 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

' MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıct 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 
Mehdin Işık 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
RİZE 
A. Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidim 
Mümtaz özkök 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Kemal Ak kaya (B) 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 

Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ömer Günbulut 
ŞANLIURFA 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Aziz Bülent öncel 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım Özev (l.A) 
Kenan süzer 
TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
VAN 
Muslih Görentaş 
YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzttn 
Ömer Faruk Macun 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 
Koksal Toptan 

(Açık Üyelikler : 10) 

ADIYAMAN : 2 
HATAY : 2 

ANTALYA : 1 
İSTANBUL 1 

ÇORUM : 1 
SAMSUN: 1 

DİYARBAKIR : 1 
SİİRT: 1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

12 NCİ BİRLEŞİM 

26 . 9 i 1990 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

S 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 20 arkadaşının, irtica hareketlerinin amaç 
ve boyutlarını, iç ve dış desteklerini ve laikliği sağlıklı ve kalıcı temellere oturtmak 
için alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

2. — 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) 

3. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 16 arkadaşının, Yeniçeltek Kömür 
İşletmesindeki çalışma koşullarını, bu İşletmede meydana gelen iş kazasının sorumlu
larını ve konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/86) 

4. — 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) 

5. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 27 arkadaşının, tütün üreticilerinin 
sorunları ve 1989 ürünü tütün fiyatları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) 
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6. — 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) 

7. — 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) 

8i — 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) 

9. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 22 arkadaşının, ilaç ve ilaç saı-
nayii konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/26) 

10. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 12 arkadaşının, ASELSAN'da 
çalışan işçilerden bir kısmının topluca işten çıkarılmalarının nedenini ve Savunma Fo
nu Müsteşarlığınca açılan bilgisayar kontrollü telsiz sistemi ihalesi ile ilgili iddiaların 
gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/90) 

11. — Samsun Milletvekili Ali Eser ve 22 arkadaşının, baraj projeleri nedeniyle 
gerçekleştirilen toplu kamulaştırmaların neden olduğu sorunları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

12. — 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) 

13. — 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 uyannca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

14. — 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) 

15. — Erzurum Milletvekili İsmail 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) 
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16. — îzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arif iye - 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) 

17. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, ASELSAN' 
la ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve soruna köklü çözüm getirmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

18. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, ülkemizde 1980 
yılından sonra uygulanan ekonomik politikaların tarım sektöründe açtığı iddia edilen 
tahribatın boyutlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

19. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 23 arkadaşının, kanun hükmünde ka
rarnamelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/27) 

20. — tzmir 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/100) 

21. — 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) 

22. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 19 arkadaşının, ülkemiz sporuyla 
ilgili sorumsuz davranışları tespit etmek ve bu tür davranışlara son vermek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

23. — 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) 

24. — Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener ve 10 arkadaşının, Cumhurbaş
kanı Turgut özal ite A.B.D. Başkanı Bush'un ıgörüşmeterine ait olup gizli kalması 
gereken tutanakların basında yer alması olayı ile ilgili iddiaların açıklığa kavuşturul-
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ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

25. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün vje 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat 
artışları ve hayat pahalılığı konusundaki görüş ve tâahhütlerinin hangi ölçüde ger
çekleştiğini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir 'Meclis araştırması açılmasına ilişkıin önergesi (10/104) 

26. — 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 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına iişıkin önergesi (10/105) 

27f — 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) 

28. — İsparta Milletvekili Süleyman Demire! ve 10 arkadaşının, Hac sırasında 
meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan olayların nedenlerini 
ve sorumlularını tespit etmelk amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

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

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

31. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 13 arkadaşının, uluslararası taşımacı
lığımızın içinde bulunduğu darboğazdan kurtarılması için alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

32. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, yetersiz ve dengesiz 
beslenmenin vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkilerini ve bu konuda alınması ge-
rökli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

33. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 11 arkadaşının, fındık ürünü ve üre
ticileriyle ilgili sorunları ve 'bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek ama-
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cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

34. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve İÜ arkadaşının, îs'taribufl'da• 
1990 yılında meydana gelen olaylann gerçek nedenleri ile sorumlularını ve bu tl'de asa
yiş ve huzurun sağlanması için alınması gerekli önlemleri' lespüt elme'k amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

35. — Afyon Milletvekili Balki Durmaz ve 28 arkadaşının, millî eğitimimizin 
içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda izleneceik yeni poilIM'kalıarı tespit etaıdk ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılimıasma İlişkin önergesi, (10/113) 

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

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

4. — istanbul 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) 

5. — istanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan yö-
neticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya üişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (1) 

6. — 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) 

7. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım Derneği öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli malzeme, 
ve işçiliğin karşüıksız olarak T.K.I. Orta Anadolu Linyit Işletmesince karşüandığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 

8. — izmir 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) 

9. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (1) 



— fi-
lO. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin elekt

rik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/258) (1) 

11. — 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) 

12. — 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) 

13. — 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) 

14. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, ispir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

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

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

,17. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmer'in, Karabük - Safranbolu karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

18. — Zonguldak Milletveküi Şinasi Altmer'in, Karabük - Yenice karayolu ya
pım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/185) 

19. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner^in, Karabük İlçesi Kapullu Köyün
de yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/186) 

20. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korfcmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatandaş
lara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılmadığına 
üişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

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

22. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ili Gebze ilçesinin öğret
men ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/199) 

23. — Kocaeli Milletveküi Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesi adliye binasının ve bu 
ilçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/200) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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24. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu teş
kil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207) 

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

26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapılan 
harcamaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

27. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

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

29. — 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) 

30. — 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) 

31. — 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) 

32. — 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) 

33. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere ilçesi 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) 

34. — 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) 

35. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi §eno-
ba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

36. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336} {1} 
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37. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere 1988 
yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/337) (1) 

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

39. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla îmamoğlu'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) 

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

41. — 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) 

42. — 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) 

43. — 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) 

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

45. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun ili Vezirköprü İlçesinde Devlet -
millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatık öğrenci yurdunun ne zaman açıla
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

46j — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına ve 
E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

47. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/358) (1) 

48. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar iller Bankasından aldığı avans borçlarının miktarına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

49. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi tafcsidini ge
ciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/295) 

50. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu Ma
hallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 
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51. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır işletmeleri Samsun İza
be Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/310) 

52.— Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın 1985 - 1988 yıllarında Kaynak Kul
lanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi 
alanlara ve adı geçen Fondan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

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

54̂  — 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) 

55. — 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) 

56. — 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) 

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

58. — 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) 

59. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefonla
rın güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) (1) 

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

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

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

63. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına dağı
tıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya ilişkin Baş-
oakandan sözlü soru önergesi (6/382) (1) 

64. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) '(1) 
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65. — 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) 

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

67. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî ve Malî işler Daire Başkanı iken MİT Müste
şarlığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

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

69. — 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) 

70. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 

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

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

73. — 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) 

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

75. — 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) 

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

77. — istanbul 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) 
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78. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen 
doğalgazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) (1) 

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

80. — Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile ilgili 
çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

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

82. — 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) 

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

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

85. — 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) 

86. — 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) 

87. — İçel 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) 

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

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

90. — 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) 

91. — 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) 
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92. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler sem
tinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/415) (1) 

93. — 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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/416) (1) 

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

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

96. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendirilen 
grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/420) (1) 

97. -T- 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) 

98. — 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) 

99. — 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) 

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

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

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

103̂  — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolörlerine 
denetim özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

104. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'mn, 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) 



— 13 — 

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

106. — 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) 

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

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

109. — 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) 

110. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'm, Manisa İli Selendi İlçesine bağlı 
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355) 

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

112. — 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) 

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

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

115. — Malatya Milletvekili ibrahim 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) 

116. — 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) 

117. — istanbul 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) 
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118, — 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) 

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

120. — 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) 

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

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

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

124. — 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) 

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

126. — 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) 

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

128. — İzmir Milletvekili Halil Çuîhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara kul
landırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 

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

130. — Ankara Milletvekili Ömer Çlftçi'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) 

131. — 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) 
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132. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

133. — 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) 

134. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, §arköy Belediye Başkanlığı se
çiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 

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

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

137. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

145. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 
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146. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

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

148. — 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) 

149. — 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) 

150. — 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) 

151. — 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) 

152. — 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) 

153. — 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) 

154. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

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

156. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/488) (1) 

157. — 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) 

158,, — 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 iilşkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/489) (1) 

159. — Denizli 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) 



— 17 -

160. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

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

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

163. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğün
ce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi tedbirler 
alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

164. — 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) 

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

166. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl ili Adaklı ilçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/462) 

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

168. — izmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T. A. Genel Müdürlüğün© 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) 

169. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

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

171. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile isviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

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

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

174. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çabşma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 

(12 nci Birleşim) 
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175. — izmir Milletvekili Neccar Türkean'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

176i — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

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

178. — içel 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) 

179. — 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) 

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

181. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh ilçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

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

183. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve iskenderun Demir - Çelik 
işletmelerindeki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1) 

184.; — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının ay
lık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/540) (1) 

185. — 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) 

186. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Eruh ilçesi 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) 

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

188. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve iskenderun Demir -
Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

189. — 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) 

190. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 
yabancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/546) (1) 
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191. — 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) 

192. — 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) 

193. — içel Milletvekili Etem 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) 

194. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnak ilçesindeki bazı 
yayla ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/549) (1) 

195. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun yasadışı Türkiye Komünist 
Partisi ve kapatılan Türkiye işçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için 
güvence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

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

197. — 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) 

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

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

200. — 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) 

20Î. — 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) 

202. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçe merkezinde bazı va
tandaşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

203. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresindeki 
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 

204. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyunu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

205. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango idaresince gerçekleş
tirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan * sözlü soru önergesi 
(6/561) (1) 
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206. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihinde Diyarbakır İli 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

207. — 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) 

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

209. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

210. — 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) 

211. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli 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) 

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

213. — Bursa Milletvekili Fehmi Işrklar'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) 

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

215. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 

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

217. — 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) 

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

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

220. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda 
çalıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 
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221. — 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) 

222. — 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) 

223. — 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) 

224. — 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) 

225. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine 11 Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

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

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

228. — 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) 

229. — izmir 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) 

230. — 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) 

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

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

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

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

235. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 
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236. — 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) 

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

238. — 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) 

239. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

240. — 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) 

241. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/503) 

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

243. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt ili Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/505) 

244. — 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) 

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

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

247. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'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) 

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

249. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 
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250. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

251., — 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) 

252. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarihleri 
arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
lözlü soru önergesi (6/614) (1) 

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

254. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yortanlı ve Çaltikoru barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1) 

255. — 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) 

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

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

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

259. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, içel, Silifke, Erdemli köyleri içme su
yu (Alksıfat) 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) 

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

261. — izmir Milletvekili Fuat Kücı'nın, ödemiş ilçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü goru öner
gesi (6/525) 

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

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

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

266. — 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) 

267. — 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) 

268. — 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) 

269. — 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) 

270. — 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) 

271. — 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) 

272. — 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) 

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

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

275. — 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) 

276. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (1) 

277. — Balıkesir Milletvekili İ, önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAĞFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevrç kir-
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lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

278. — 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) 

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

280. — 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) 

281. — 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) 

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

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

284. — 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) 

285. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/641) (1) 

286. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetler Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

287. — 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) 

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

289. — 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) 

290. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, izmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde it
hal kömüre dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına üişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 
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291. — Ankara Millet dirili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişki/ Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

292. — 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) 

293. — içe] Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Horzum olayıyla ilgili iddialaı 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) (1) 

294. — 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) 

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

296. — 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) 

297. — 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) 

298. — 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) 

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

300. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, BAĞ - KUR iştirakçilerinin 
emekli aylıklarına ve üniversite hastanelerinden yararlanamamalanmn nedenine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

301. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan -
Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) 

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

303. — Erzurum Milletvekili ismail 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) 

304. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum İline 
bağh köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 
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305. — Erzurum Milletvekili îsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
Hine tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

306. — Erzurum Milletvekili îsmail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/676) (1) 

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

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

309. — 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) 

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

311. — istanbul 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) 

312. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli ili Hozat İlçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

313. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, kalkınmada öncelikli olan Doğu il
lerinde kömür fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/677) (1) 

314. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/679) ı(l) 

315. — 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) 

316. — 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) 

317. — 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) 

318. — 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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319. — 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) 

320; — içel Milletvekili M. Îstemihan Talay'ın, ülkemizdeki hal mafyasına ve bu 
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

321. — İçel Milletvekili M. Îstemihan 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) 

322. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İli Karayolları 12 nci 
Bölge Müdürlüğünün yol yapımı için gerçekleştirdiği kamulaştırma ve ihalelerden kay
naklanan borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

323. — 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) 

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

325. — 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) 

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

327. — 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) 

328. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Havsa İlçesi Müftüsü ile 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) (1) 

329. — 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) 

330. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya ili Alanya İlçesi Orman 
İşletme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

331. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'm, T.R.T. mensupları misafirhanesinin 
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

332. — 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) 

333. — 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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334. — 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) 

335. — 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) 

336. — 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) 

337. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların ti Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

338. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/697) (1) 

339. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yılı Kasım ayında meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alman Köy 
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/698) (1) 

340. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri Hİ Uludere İlçesi Hilal 
Köyündeki vatandaşlara karakol komutanı tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırildı-
ğı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) (1) 

I 

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

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

343. — 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) 

344. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez ve İpsala ilçelerinde 
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin İpsala ve Küplü belediyelerine ki
ralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/706) (1) 

345. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'm, son bir ayda gözaltına alınan ve tu
tuklanan vatandaşlara ve çalışmaları durdurulan derneklere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/707) (1) 

346. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya İli Çumra İlçesi Türkmen 
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (1) 
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347. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri ili Uludere İlçesi Taşdelen 
Köyü ve Kayadibi Mezrasındaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı 
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) (1) 

348. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkarılmaksızın güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1) 

349. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, istanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına iliş>:n Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

350. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985 yıllarında ülkemiz 
üzerinden iran'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) 

351. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul Gaziosmanpaşa Mehmet
çik İlkokulu Müdür Yardımcısı-hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/713) (1) 

352. — içel 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) 

353. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

354. — içel 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) 

355. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdü
rüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

356. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/716) (1) 

357. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Çankaya Köşkünde yaptırıldığı id
dia edilen restorasyonun ve ek inşaatın maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/717) (1) 

358. — istanbul Milletvekili ismail 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) 

359. — Erzurum Milletvekili ismail 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) 

360. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Bingöl ili Karlıova ilçesi ile Muş 
İli Varto ilçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 
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361. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 

362. — 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) 

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

364. — 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) 

365. — 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) 

366. — 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) 

367. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Taşdelen ve Kaya-
dibi köylerine mal ve eşya girişinin yasaklanmasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/739) (1) 

368. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/740) (1) 

369. — 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) 

370. — 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) 

371< — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyündeki vatandaşların Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakantndan 
sözlü soru Önergesi (6/743) (1) 

372. — 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) 

373. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, «Bütçe Gelirleri Yıllığı», «Aylık 
Bütçe Bülteni» ve «Kamu Hesapları Bülteni» adlı yayınlar ı ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/745) (1) 

374. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt \tl Eruh İlçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

375. — 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) 
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376. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 
1990 - 1991 sezonu kömür ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) (1) 

377. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, 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) 

378. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, NATO Alçak Uçuş ve Atış Eği
timi projesinin neden olacağı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/755) (1) 

379. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, T.R.T.'nin, Çankaya Atakule' 
deki «Dreamland» eğlence merkezinin açılışıyla ilgili yayınına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/756) (1) 

380. — 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) 

381. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, 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) 

382. — 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) 

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

384. — 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) 

385. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1) 

386. — 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) 

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

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

389. — 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) 



- 3 3 — 

390. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, TRT - INT 5 inci kanal yayın-
larının yurt dışındaki vatandaşlarımızca izlenemediği iddiasma ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/795) fl) 

391. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'm, üniversite öğrencileri arasında mey
dana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) (1) 

392. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, özel bir şirket tarafından Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayım yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/797) (1) 

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

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

395. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İlinde 3 üncü 
noterliğin ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/7Û5) 

396. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, İstanbul Üniversitesinde öğrenci
lere saldırdıkları iddia edilen sivil kişüere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/799) (1) 

397. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Gebze Topçu Alayında görevli bir 
teğmenin, kendisinin ve ailesinin onayı alınmadan, Haydarpaşa Askerî Hastanesi Psiki
yatri Kliniğine yatırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/800) (1) 

398. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Çorum 
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
mndan sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

399. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakarm, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/802) (1) 

40fy — 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 Bakamndan sözlü soru 
önergesi(6/804) (1) 

401. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, istanbul Üniversitesinde 5.3.1990 günü 
meydana gelen olaylarda polislerle birlikte hareket ettikleri iddia edüen sivil kişilere 
ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/805) (1) 

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

(12 nci Birleşim) 
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403. — 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) 

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

405. - - 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) 

406. — 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) 

407.; — 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) 

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

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

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

411. — 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) 

412. — 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) 

413. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Amerika'dan ithal edilen pirinçle 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/815) (1)^ 

414. — 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) 

415. — İzm'k Milletvekili Fuat Kılcı'mın, son üç yıl içinde ülkemize iltica eden 
Irak'lılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1) 

416i — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde Bulgaristan'dan ülke
mize gelen soydaşlarımıza ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/828) (1) 

417. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü orman köylerindeki köy koo
peratiflerine yaptırüan hizmetlerin karşılıklarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 
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418. — Balıkesir Milletvekili t. 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) 

419. _ 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) 

420. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdiresi 
hakkındaki iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) (1) 

421. — 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) 

422. — 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) 

423. — 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) 

424., — 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) 

425. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, 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) 

426. — 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) 

427. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1990 yılı enflasyon hedefine ve ilk üç 
aydaki fiyat artışlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/841) (1) 

428. — 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) 

429. — 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) 

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

432. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Ç1MSE - tş Sendikasmca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

433. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Beybağı ve İstasyon 
Mahallesinde kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra hak sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis edilen arsalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/867) (1) 

434. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, T. C. Ziraat Bankasından teşvik 
kredisi almış olan Tercan tlçesindeki kümes hayvanı üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

435. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Sosyalist Parti Van 11 örgütünün 
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alınan yedi kişiye işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

436. — tamir Milletvekilli Akın Gönen'in, Niğde İli Bor İlçesindeki 600 LV. Ana 
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/868) (1) 

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

438. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İsparta - Karacaören, Tunceli - Mer
can ve Trakya barajları ile İğdır sulama suyu inşaatları nedeniyle usulsüz ödemeler 
japıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/872) (1) 

439. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/765) 

440. — 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) 

441. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağh 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) 

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

443. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut İdaresince halka satılan 
Ankara - Eryaman'daki konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

444. — 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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445. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında 
kaç işçi çalıştırıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

446. — 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) 

447. — 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) 

448. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, il merkezlerindeki hastanelerin tıbbî 
cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 

449. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ülkemizde davaların çok uzun 
süre devam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

450. — 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) 

451. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/779) 

452. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör 
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

453. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut kooperatiflerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/782) 

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

455. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce 
sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi fö/784) 

456. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, hastalık nedeniyle bazı göllerimizde du
ran kerevit üretimine yeniden başlanması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

457. — 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) 

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

459. — 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) 

460. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yılla
rında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yaptırılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 
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461. — 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) 

462. — 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) 

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

464. — Bursa Milletvekilli ilhan Aşikın'ın, Bursa Büyüfcşethir Beljediyesine ait Taş
ocağı ve Asfalt Şantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/873) (1) 

465. — 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) 

466. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan 
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/875) (1) 

467. — Hatay (Milletvekili Ali Uyar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının mer
divenleri ile merdiven korkulukları için yapılan harcamaya ilişkin İçişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/876) (1) 

468. — 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) 

469. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Horzum'un, bazı milletvekilleri tarafından 
korunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/878) (1) 

470. — 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) 

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

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

473^ — Hakkâri Miietvekıii Cumhur Keskin'in, 1983 - 1984 öğretim yılından bu 
yana üniversite,'yüksekokul ve yurtlarla ilÜşiği kesilen veya kaydı silinen öğrencilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) 

474. — Kocael1! MilleltJve'kli Ömer Türk'çakal'ın, Missuri Üniversitesi Siyasa! Bil
giler Fakültesince ülkemizle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin Başba
kandan sözilü soru önergesi (6/886) (1) 
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475. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Millî Savunma Bakanlığınca 12 Ey» 
lül 1980 tarihinden sonra açılan ihalelere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/887) (1) 

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

477. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kamu iktisadî teşebbüslerinde yö
netim kurulu üyeliği veya danışmanlık görevi verilen eski milletyekülerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/818) 

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

479. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum - ispir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

480. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya ilinde ne zaman olimpik 
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

481 i — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, basında yer alan «bazı üst düzey 
bürokratlarının görevden alınması için kara listeye alındığına» dair haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

482. — 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) 

483. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasî Şubesince gözaltma alındığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

484. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, «Eğitim - iş Kolu Kamu Gö
revlileri Sendikası» nın 'kuruluş: başvurusuyla ilgili dilekçenin Ankara Valiliğince ka
bul «dilmediği iddiasına ilişkin içişleri »Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

485. - İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, konut ©dindirme fonu için toplanan 
paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

486. — İsparta Milletvekilli İbrahim Gürdal'ın, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufların Değerlenıdıkilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan işlemlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

487. — 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) 

488. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, karayoluyla hacca gitmeleri yasakla
nan vatandaşların mağdur edildiği iddiasına ve bunlardan alınan paralara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/852) 
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489. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının araç ve tıbbî malzeme sorununa ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

490. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/856) 

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

492. — 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) 

493. — 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) 

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

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

496. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Sıitopii İlçesi Derebaşı Köyünden zo
runlu olarak İlçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşlarm sorunlarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862) 

497. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi 
Liderinin bölücülük yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 

498. — 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) 

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

500. — İzmıir Milletvekili Birgen Keleş'in, Dışişlteri Bakanının İran'ı ziyaretiyle 
ilgili olarak TRT'de ve basında yer alan açıklamalara ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/869) 

501. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, il genel meclisi üyelerine süah ruhsatı 
verilmesinde farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/870) 
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502. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Göksün - Andırın ve 
Andırın Kahramanmaraş yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/882) 

503. — Afyon Mll'dtvdkMi Balk!î Durrmaz'ın, beslenme bozukluklarının önlenimesij 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve hekitmi bulunmayan sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlıik Bakanından sözllü soru önergesi (6/883) 

2 
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) 

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 Sayıü Olağanüstü Hal Kanu
nunun İl/k Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komiyonu Ra-
poru (2/205) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 283.1990) 

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 : 293.1990) 

7. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

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) 
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9. __ 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 

Kanun Tasarısı ile içel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğullan 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 Sakalhoğlu'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) 

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. — istanbul 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 Hıfzıssıhha 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 iç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/676) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

16. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

X 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) 
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lg# _ 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanununun 60 mcı Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna tki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17.1.1990 Tarihli ve 3599 
Sayılı 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 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayılı 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) 

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. — istiklal 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 t 
11.5.1990) 

27. — Yasama Organı üyeliğinden Emekli Olanların özbîk Haklarına Dair 
18.1.1990 Tarih ve 3603 Sayılı Kanun ve Anayasamn 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 
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Dair Kanun Teklifi ve içleri 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 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
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
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 İthal 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) 

36. — 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) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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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) 

38İ — 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
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. — tçel 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 
Yönelimi 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) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 418) 

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Ter
tibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ye Plan ye Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/700) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 6.4.1990 

Sayt : K. K. On. Md. 07/101-17/01886 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
223.1990 tarihinde kararlaştırılan "İstiklal Madalyası Yerilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Ter
tibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı" ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

İstiklal Madalyası sahiplerine 1005 sayılı Kanun esaslarına göre 1989 yılı itibariyle verilen 
aylık 82 600 TL.'dır. Bu aylığın bu günün şartlarına göre çok az olduğu ortadadır. Nitekim, 
İstiklal Madalyası sahipleri, verilen aylığın geçimlerini sağlamaktan uzak olduğu ve günün şart
larına uygun bir seviyeye getirilmesi yolunda müracaatlarda bulunmaktadırlar. Şu anda yaşla
rı 80'in üstünde olan ve sayıları 4 000 civarında bulunan çalışma güçlerini yitirmiş durumdaki 
gazilerimizin çoğunluğunu varlıksız erler teşkil etmekte ve bunlar kendileri için öngörülmüş 
bulunan bu maaşla geçimlerini sağlamada zorluk çekmektedirler. 

Ayrıca, Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen kimselerin Devlet Demiryolları ve Denizci
lik Bankasının iç hatlar vasıtalarından yararlanmalarında, subaylarla bunların dışında kalan
lar arasında, seyahat edilecek mevki bakımından fark gözetilmekte ve bu hüküm isabetli gö
rülmemektedir. 

Tasarı, ödenen aylığın bir miktar artırılarak gazilerimizin hayatlarını daha kolayca idame
lerine yardımcı olmak, bu aylığı "Şeref Aylığı" kavramı ile mütenasip bir seviyeye çıkartmak 
ve Devlet Demiryolları ile Denizcilik Bankasının iç hatlar vasıtalarından yararlanmada getiri
len ayrıcalıkları kaldırmak amacıyla hazırlanmıştır. 



MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, Milli Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstik
lal Madalyası verilmiş bulunan TOrk Vatandaşlarına hayatta bulundukları surece vatanî hiz
met tertibinden "350 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilen katsayı ile çar
pılması sonucunda bulunan'* miktarda ödenen maaş miktarı, mezkûr gösterge rakamının "700** 
şeklinde değiştirilmesi suretiyle artırılmaktadır. 

Madde 2. — Bu madde ile, Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankasının iç hatları vasıta
larında seyahatte Kanun kapsamındaki subaylarla bunlann dışındakiler arasında gözetilen fark 
kaldırılmaktadır. 

Madde 3. — Bu madde İle, bu Kanunun, yayımım izleyen aybaşından geçerli olmak Özere 
yürürlüğe gireceği öngörülmektedir. 

Madde 4. — Bu madde ile, bu Kanunun hükümlerinin Bakanlar Kurulunca yürütüleceği 
belirtilmektedir. 

Plaa ve Bitçe Komisyona Rapora 

Türkiye Büyük Aiitirt Midisi 
Mam ar Büipe Komûyom * 

Esas Nk : 1/700 Z5J990 
Kam j & ; 125 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ye Gümrük Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 6.4.1990 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 10.4.1990 tarihinde Komis
yonumuza havale edilen "İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara vfetanî Hizmet Tertibinden 
Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik kapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Ko
misyonumuzun 2.5.1990 tarihinde yaptığı 40 inci birleşimde, Hükümeti temsüen Maliye ve Güm
rük Bakam Başkanlığında, Milli Savunma Bakanlığı ve T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü 
temsilcilerinin de katılmasıyla görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, mîllî mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası 
verilmiş bulunan Türk Vatandaşlarına, hayatta bulundukları sürece, vatanî hizmet tertibinden, 
350 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilen katsayı ile çarpılmasından bulu
nacak miktarda aylık bağlanmaktadır. Ayrıca, millî mücadele iştiraklerinden dolayı kendileri
ne İstiklal Madalyası verilmiş olan Türk Vatandaşları; 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye 
ayak bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Ko
re'de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaştan ile 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 
2 nci Banş Harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak kaülmış olan Türk Vıtandaşlan ve kendile
rine refakat eden eşleri, Devlet DemiryoOan ve Denizcilik Bankasının iç hatlan vasıtalannda 
Subaylar I inci mevkide, diğerleri II nci mevkide ve belediye vasıtalannda ücretsiz seyahat ede
bilmektedirler. 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi (S. Sayısı: 418) 



Tasan ile, mitti mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası veril
miş bulunan Türk Vatandaşlarına, hayatta bulunduklan surece, vatanî hizmet tertibinden bağ
lanan Şeref Aylığının, gazilerimizin ilerlemiş yaşlarında kendilerine yardıma olmak ve bu aylı
ğı "Şeref Aylığı" kavramı ile mütenasip bir seviyeye çıkartmak amacıyla, söz konusu aylığın 
hesaplanmasında 350 olarak uygulanan gösterge rakamı 700'e yükseltilmekte ve Devlet De-
miryollan ile Denizcilik Bankasının iç hatlar vasıtalarından yararlanmada bu Kanun kapsa
mındaki subaylarla bunlann dışındakiler arasında gözetilen fark kaldınlmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; Tasan yerinde olmakla birlikte, gösterge raka
mımn 3S0'den 700*e çtkanlmasımn yeterli olmayacağı, sözü edilen gösterge rakamımn 1 inci 
derecenin son kademesi düzeyinde teshilinde büyük yarar olduğu, diğer taraftan İstiklal Ma
dalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşlanna, hayatta bulunduklan sürece bağlanan aylığın, 
Ölümleri halinde, hayatta bulunan eşlerine intikal etmesinin, geride kalan eşin mağduriyetine 
sebebiyet vermemek bakımından gerekli olduğu dile getirilmiş ve tasan ve gerekçesi Komisyo
numuzca benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasannın 1 inci maddesinde yer alan (700) gösterge rakamı, 1 inci derecenin 4 üncü kade
mesindeki devlet memurunun maaş göstergesi olan (1 SOO) rakamına yükseltilmiş ve madde 
bu değişiklikle, 

2 nci maddesi; harp malulü Türk vatandaşlarım da madde kapsamına alacak şekilde yeni
den düzenlenmiş ve bu şekliyle, 

Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü meddderi ise aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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Başkanvekili 
Hazım Kutay 

Ankara 
Kâtip 

Mehmet Seven 
Bilecik 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

Sait Ekinci 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

ismail Şengün 
Denizli 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Birgen Keleş 
tzmir 

Şevki Göğûsger 
Kırşehir 

Mahmut Oztürk 
Niğde 

Şakir Şeker 
Sivas 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

(tmzada bulunamadı) 

Sözcü 
Reşit Ülker 

İstanbul 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Nihat Turker 
Afyon 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

A. Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Erol Güngör 
tzmir 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Mustafa Dinek 
Konya 

Birsel Sönmez 
Niğde 

(tmzada bulunamadı) 
Zeki Çeliker 

Siirt 
Tevfik Ertüzün 

Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 418) 
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HÜKÜMETİN TEKLlF ETTtĞt METİN 

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulananlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması 
Hakkında Kananda Değişildik Yapılmasına Dair Kama Tasarısı 

MADDE 1. — 24.2,1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Va
tanî Hiamet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 9.11.1983 tarihli ve 2943 
sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinin birinci nkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Millî mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulu
nan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları sûrece, vatanî hizmet tertibinden 700 gösterge 
rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilen katsayı Ue çarpılmasından bulunacak miktar
da aylık bağlanır.*' \ 

MADDE 2. — 1005 sayılı Kanunun 9.11.1983 tarihli ve 2943 saydı Kanunla değişik 2 nd 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 2. — Millî Mücadeleye iştiraklerinden dolayı kendilerine İstiklal Madalyası ve
rilmiş olan TOrk Vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayın
da başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katıl
mış olan TOrk vatandaşları fle 1974 yüında Temmuz 1 inti ve Ağustos 2 nd Banş Harekatına 
Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk vatandaşları, kendilerine refakat eden eşleri, 
Devlet Demiryollan ve Denizcilik Bankasının iç hatları vasıtalarında birind mevkide ve bde-
diye vasıtalarında ücretsiz seyahat edebilirler". 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi (S. Sayısı : 418) 



— 7 — 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

İstiklal Madalyası Yerilmiş Baluaaalaıa VUanf BlaaMl Tertibinden Şettf Ayağı Badanamı 
Hakkıada Kananda Değişiklik Ihntkaaaaa Dair Kanan İnsansı 

MADDE 1. —24.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Va
tani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 9.11.1983 tarihli ve 2943 
sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"MÜH mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulu
nan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları surece, vatanî hizmet tertibinden 1500 göster
ge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilen katsayı ile çarpılmasından bulunacak mik
tarda aylık bağlanır." 

MADDE 2. — 1005 saydı Kanunun 9.11.1983 tarihli ve 2943 sayılı Kanunla değişik 2 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 2. — MÜH Mücadeleye iştiraklerinden dolayı kendilerine İstiklal Madalyası ve
rilmiş olan TOrk Vatandaştan; 1950 yılında TOrk Tugayının Kore'ye ayak bastığı Ekim ayında 
başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış 
olan Türk vatandaşları; 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış Harekâtına Kıbrıs'
ta fiilen görev alarak katılmış olan Türk vatandaşları ile harp malulü Türk vatandaşları ve ken
dilerine refakat eden eşleri, Devlet Demiryolları ve Denizcilik Bankasının iç hatları vasıtaların
da birinci mevkide ve belediye vasıtalarında ücretsiz seyahat edebilirler". 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 418) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Y Akbulut 
Başbakan 

Devlet Bakam 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
H. Doğan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
V Dinçerkr 

Devlet Bakanı 
7. Özarslan 

Devlet Bakam 
7. Ozdemir 

Devlet Bakanı 
K. Akkaya 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
tçişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

E. Pakdemirli 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

C. AUınkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C. Tuncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

7. Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

E Kurt 

Devlet Bakanı V. 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
G Taner 

Devlet Bakanı 
7. Çelebi 

Devlet Bakanı 
M. Hazar 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 
Devlet Bakanı 

M. Tasar 
Devlet Bakanı 

77. Örüç 
Millî Savunma Bakanı 

7. S. Giray 
Dışişleri Bakanı 

A. Bozer 
Millî Eğitim Bakanı 

A. Akyol 
Sağlık Bakanı 

77. Şıvgın 
Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı 

L. Kayalar 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ş. Yürür 
Kültür Bakanı 
N. K Zeybek 

Turizm Bakanı 
7. Aküzüm 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarıma 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 418) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 419) 

Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların Özlük Hakla
rına Dair 18.1.1990 Tarihli ve 3603 Sayılı Kanun ye Anayasa
nın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Da
ha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/674, 3/1116) 

T.a 
Cumhurbaşkanlığı 3.2.1990 

Kan. Kar. : 39-18/A-2-90-48 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 22.1.1990 tarih ve 3792 sayılı yazınız. 

1. İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen 18.1.1990 tarih ve 3603 sayılı "Yasama Organı 
Üyeliğinden Emekli Olanların özlük Haklarına Dair Kanun" incelendi. 

Kabul edilen kanunla : 
al Yasama Organı emekli üyelerinin aylıkları, Milletvekillerinin almakta oldukları yol

luk dışındaki her türlü ödemenin aylık toplamı tutarının % 70'i üzerinden T.C. Emekli Sandı
ğı Kanununa göre kabul edilen emekliliğe tabi hizmeti esas alınarak hesaplanacağı, 

b) Yasama Organı emekli üyelerine, en yüksek makam tazminatı göstergesi üzerinden 
makam tazminatı ödeneceği, 

c) Milletvekillerinin ve Yasama Organı emekli üyelerinin, eşlerinin ve bakmakla yüküm
lü olduğu birinci derece yakınlarının; protokol, tedavi, ulaşım, haberleşme, diplomatik pasa
port ve benzeri sosyal hizmet ve haklardan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara tanı
nan haklar da dikkate alınarak yararlandırılacakları, 

d) 9.10.1984 tarih ve 3053 sayılı "Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek ve 
Yollukları Hakkında Kanunun S'inci maddesine göre ödenen ölüm yardımının % SO'sinin emekli 
iken vefat eden Yasama Organı emekli üyelerinin aile efradına ödeneceği, 

Kabul edilmiştir. 

2. Bugün için görevde bulunan Milletvekillerinin aylıkları 9.10.1984 tarih ve 3053 sayılı 
Kanunda kabul edilen esaslara göre ödenmektedir. 

Bu ödemede; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43'üncü maddesinin (A) fıkrasında yer alan 

gösterge tablosundaki l'inci derecenin son kademesi, 
b) 657 sayılı Kanuna tabi en yüksek Devlet memurunun; 
— Ek göstergesi, 
— Makam tazminatı, 
— özel hizmet tazminatı, 



— Yan ödemesi, 
— Fazla çalışma ücreti, 
c) Aile yardımı, 
Değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. 

3. 18.1.1990 tarih ve 3603 sayılı Kanunla tüm bu ödemelerin aylık toplamı, Yasama Or
ganı emekli üyelerinin aylıklarının hesabında nazara alınacaktır. 

Buna karşılık T.C. Emekli Sandığı iştirakçilerine bugün için emekli aylığı ödenirken, o 
iştirakçinin görevde bulunduğu sırada almakta olduğu; 

— özel hizmet tazminatı, 
— Yan ödemeleri, 
— Fazla çalışma ücreti, 
— Aile yardımı, 
Hesaba alınmamaktadır. 

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (Zam ve Tazminatlar) başlığı altında düzen
lenen Ek Maddede; 

— Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı, 
— Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı, 
— Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulu

nan elemanlar için de, güçlük zammı, 
ödenmesi kabul edilmiştir. 
Görülüyor ki, yan ödemeler olarak nitelendirilen iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç

lük zamlarında görevde bulunan memurun çalışma şartları, nitelikleri, istihdam şekilleri naza
ra alınarak ödeme yapılmaktadır. 

Görevde iken, yan ödemelerden istifade eden bir memurun emekli olduktan sonra görevi
nin niteliği, çalışma şartları, hayat ve sağlık için tehlike arz etmesi, görevde tutulmasında veya 
belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunması söz konusu olamayacağından, emekli ay
lığının hesabında bunlar nazara alınmamaktadır. 

Kaldı ki, memurlara görevde bulundukları sırada yan ödemeler ödenirken, bunlardan emekli 
keseneği de kesilmemektedir. 

5. Bunun gibi özel hizmet tazminatı; görevlilerin, yetki sorumluluk ve nitelikleri dikkate 
alınarak ödenen bir husustur. 

Emekliye ayrılan bir görevlinin, artık yetki, sorumluluk ve niteliğinden söz edilemeyeceği
ne göre, Yasama Organı emekli üyelerine emekli aylığı ödenirken, özel hizmet tazminatının da, 
hesaba katılmasının gerekçesi anlaşılamamıştır. 

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (Fazla çalışma ücreti) başlığını taşıyan 178 
inci maddesinde; 99 ve lOO'üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma 
saatleri dışında fazla çalışılması gereken konularda bu ücretin ödenebileceği kabul edilmiştir. 
Başka bir ifade ile belirli bir süre içinde bitirilmesinin zorunlu bulunması, görevin gereği ola
rak çalışma saatlerini aşması zorunlu işlerden olması halinde bu yola gidilmektedir. 
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Hangi görevden olursa olsun emekli olan bir kişinin, kanunlarla belirlenen günlük çalış
ma saatleri dışında fazla çalışması söz konusu olmayacaktır. 

7. Aile yardımı ödeneği; evli bulunan Devlet memurlarına yapılan bir yardımdır. Bu yar
dım, memurun her ne suretle olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sos
yal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile çocukları için ödenen bir yardımdır. 

Aynen yan ödemeler, özel hizmet tazminatı, fazla çalışma ücreti gibi aile yardımı ödene
ğinden de emekli keseneği kesilmemekte ve Emekli Sandığına tabi hiç bir iştirakçiye emekli 
aylığı ödenirken aile yardımı hesaba katılmamaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin emsal kararlarında T.C. Emekli Sandığı ile iştirakçi durumuna 
gelen Yasama Organı Üyeleri ile diğer iştirakçiler arasında, Yasama Organı Üyeleri lehine ayrı
calık sağlayan düzenlemelerin haklı bir nedeni olamayacağı ve kamu yararının söz konusu ol
madığı ileri sürülerek, bu düzenlemelerin Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bulunduğu açık
lanmıştır. 

8. Yukarıda da açıklandığı gibi kabul edilen Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası 
ile Yasama Organı emekli üyelerine, en yüksek makam tazminatı göstergesi üzerinden makam 
tazminatı ödeneceği hüküm altına alınmıştır. 

Bilindiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin aylık ödenekleri; 9.10.1984 tarih 
Ve 3053 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek 
ve değişikliklerine göre en yüksek Devlet memurunun almakta olduğu malî ve sosyal hakların 
tümünden yararlandırılmak suretiyle hesaplanmaktadır. Bu cümleden olarak, Yasama Organı 
Üyelerinin aylık ödeneklerinde, 657 sayılı Kanuna tabi en yüksek Devlet memuru olan, Başba
kanlık Müsteşarının almakta olduğu miktarda (makam tazminatı) da vardır. Halen bu tazmi
nat kendilerine ödenmektedir. 

Kabul edilen Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında, bu genel prensipten ayrılarak, 
Yasama Meclisi emekli üyelerine en yüksek makam tazminatı göstergesi (sadece Genelkurmay 
Başkanına ödenen) üzerinden makam tazminatı verilmesi kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinde bu düzenlemeyle ilgili gerekçe bölümünde herhangi bir açıklama yapıl
mamış, getirilen bu düzenlemenin haklı nedenleri ve kamu yararına olduğu belirtilmemiştir. 

Diğer taraftan yapılan bu düzenlemeyle (makam tazminatı) iki defa hesaba katılmaktadır. 
Zira; 

— Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyele
rinin aylık ödeneklerinin yolluk hariç toplamı esas alındığından, en yüksek Devlet memuru 
kabul edilen Başbakanlık Müsteşarına normal ödenen (1600 x 255 = 40S 000 TL.) makam 
tazminatının % 70'i emeklilik aylığında hesaba katılacak, 

— 1 inci maddenin ikinci fıkrası gereğince, Yasama Organı emekli üyelerine, en yüksek 
makam tazminatı göstergesi üzerinden makam tazminatı ödeneceğinden, Genelkurmay Baş
kanına ödenen (2500 x 255 = 637 500 TL.) miktar da kesintisiz ilave olarak ikinci bir makam 
tazminatı şeklinde verilecektir. 

9. Kanunun (Sosyal Haklar) başlıklı 2 nci maddesinde Milletvekilleri ve Yasama Organı 
emekli üyeleri ve eşlerine, bakmakla yükümlü oldukları birinci derece yakınlarına, protokol, 
tedavi, ulaşım, haberleşme, diplomatik pasaport ve benzeri sosyal hizmet ve hakların kullanıl
masında farklı hükümler getirilmiştir. 
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Yasama Organı emekli üyeleri ve eşleri için (tedavi) yardımı yönünden getirilen düzenle
me, diğer kamu görevlerinden emekli olanlarda olduğu gibi, insan sağlığına ilişkin olması ba
kımından son derece yerinde bir düzenleme olarak kabul edilmiştir. 

Bunun dışında kalan konularda aynı düşünceyi taşımak mümkün değildir. 
Anayasa Mahkemesinin Esas Sayısı: 1980/28, Karar Sayısı 1980/45 ve 1.7.1980 tarihli ka

rarında 25.12.1979 tarih ve 2254 sayılı Kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliklerinden 
emekli olanlar için getirilen aynı nitelikteki farklı hükümler, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı 
bulunduğundan iptal edilmiştir. 

Yüksek malumları olduğu üzere, 15.7.1950 tarih ve 5682 sayılı "Pasaport Kanunu"na gö
re (Diplomatik Pasaportlar); Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Üyesi olmayan bakanlara Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, As
kerî Yüksek tdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genelkurmay Birinci ve İkinci 
Başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurbaşkanları
na, Yasama Meclisleri eski başkanlarına, eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanlarına, Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile, Diyanet tşleri Baş
kanına, büyükelçilik unvanı taşıyan Başbakan başmüşavirleri ile, Başbakan dışişleri danışman
larına; Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst dü
zey görevlilerinden resmî bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nez-
dinde memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, Hükümet adına milletlerarası res
mî müzakereler yapılması, mukavelenameler akdî için veya milletlerarası toplantılara kongre 
ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya milletlerarası teşek
küller nezdinde daimî veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere siyasî kuryelere veril
mektedir. 

Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazife
leri devam ettiği müddetçe, eşlerine dahi diplomatik pasaport verilmesi veya bunların eşlerinin 
pasaportlarının refakat hanesine kayıt edilmesi mümkündür. 

Diplomatik pasaport alan kimselerin sıfat ve vazifelere devam ettiği müddetçe yanlarında 
yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocuklarına ve yine yanlarında yaşayıp reşit 
bulunmayan erkek çocuklarına dahi diplomatik pasaport verilmekte veya bunlar baba veya ana
larının pasaportlarının refakat hanesine kaydedilmektedir. 

Görüldüğü üzere, Diplomatik pasaport verilmesinin nedeni, pasaport sahibinin sıfat ve 
vazifesinden kaynaklanmaktadır. 

Görevi sona ermiş bulunan Yasama Organı Üyelerinin ve yakınlarının aynı hakkı sürdür
melerinin haklı bir nedeni olmayacağı gibi, bu düzenlemenin kamu yararına uygun olduğun
dan da söz etmek mümkün olmayacaktır. 

SONUÇ 

Yukarıda arz edilen hususlar ve emsal Anayasa Mahkemesi Kararlan nazara alınarak 
18.1.1990 tarih ve 3603 sayılı "Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların Özlük Haklarına 
Dair Kanun" Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere ilişikte 
sunulmuştur. 

Arz olunur. 

Turgut Ozal 
Cumhurbaşkanı 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 20.4.1990 
Esas. No. : 1/674 
Karar No. : 27 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 5.2.1990 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Yasama Organı Üyeliğin
den Emekli Olanların özlük Haklarına Dair 18.1.1990 tarih ve 3603 sayılı Kanun ve Anayasa
nın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi, Komisyonumuzun 18.4.1990 tarihli toplantısında Maliye ve Gümrük Bakan
lığı temsilcileri de hazır bulunduğu halde incelenmiştir. 

Komisyonumuz, Cumhurbaşkanınca geri gönderilen 18.1.1990 tarihli ve 3603 sayılı Kanu
nu Cumhurbaşkanının geri gönderme gerekçesi doğrultusunda yeniden incelemeyi uygun bul
muş ve kanunun maddelerinin görüşülmesini kabul etmiştir. 

Kanunun 1 inci maddesi; Yasama Organından Emekli Olanların tümünü kapsaması için 
madde metninden "Millî Birlik Komitesi, 1961 temsilciler Meclisi Üyeleri, Kontenjan Senatör
leri, Danışma Meclisi ve Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri hariç" ibaresinin metinden çıkartıl
masını, emekli aylığının hesabında aile yardımının hesap kapsamı dışında bırakılmasını, ma
kam tazminatının mükerrerliği görüntüsünün önlenmesini ve çeşitli kanunlarla emekli olanla
rın da bu kanundan yararlanmalarını sağlayacak düzenlemenin yapılmasıyla kabul edilmiştir. 

Kanunun 2 nci maddesi; Yasama Organından Emekli Olanların tümünü kapsayacak şe
kilde ve diplomatik pasaport kullanma hakkının çıkartılmasıyla yeniden düzenlenerek kabul 
edilmiştir. 

Kanunun 3, 4 ve 5 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkan

lığa saygı ile arz olunur. 

"Başkan Başkanvekili 
Kâmil T. Çoşkunoğlu Ledin Badas 

Ankara Adana 
(Muhalifim) (Cumhurbaşkanının geri gönderme 

yazısına ve emekliler arası eşitlik ilkesine 
ters düştüğü için muhalifim) 

Üye 
M. Sezai Fekushı 

Ankara 
Üye 

ilhan Aşkın 
Bursa 

Sözcü 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 
Üye 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 
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Üye 
Mustafa Yılmaz 

Gaziantep 
(1 inci maddeye muhalifim) 

Üye 
Mehmet Moğultay 

tstanbul 
(1 inci madde ile ilgili muhalefet 

şerhim eklidir) 
Üye 

H. Sabrı Keskin 
Kastamonu 

Üye. 
Metin Emiroğlu 

Malatya 
Üye 

Yaşar Topçu 
Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 

Üye 
Ekin Dikmen 

îçel 
(1 inci maddede ile ilgili muhalefet şerhim 

eklidir) 
Üye 

Ahmet Ersin 
İzmir 

(Toplantıya katıldı, imzada bulunamadı) 

Üye 
Abdülmecü Yağan 

Kayseri 
Üye 

M. Fuat Yazıcı 
Manisa 

Üye 
Yılmaz Altuğ 

Sivas 
. Üye 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

(Çekimserim) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Milletvekillerine görevlerinin niteliği ile ilgili, temsil yasama, denetim görev ve sorumlu
luklarını gereğince yerine getirme amacına yönelik olarak sağlanan haklardan tedavi ve ölüm 
yardımı dışında kalanlarının milletvekilliği sona ermiş olanlara da tanınmasını, Anayasanın 
felsefesine ve özellikle eşitlik ilkesine aykırı bulduğum için muhalifim. 

Kâmil Tuğrul Coskunoğlu 
Ankara 

MUHALEFET ŞERHt 

Anayasanın 1 inci maddesinde devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu, 2 nci maddesinde 
ise Cumhuriyetin nitelikleri belirtilmiştir. Cumhuriyetin nitelikleri arasında T.C.'nin "Demok
ratik bir hukuk devleti" olduğu yazılıdır. 

Demokrasi millet egemenliğine dayanan bir yönetim tarzıdır. Demokrasinin kaynağında 
millet vardır, halk vardır. 

Egemenliğin kullanılması hiç bir surette kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. 

Demokratik düzeni sona erdiren, kaynağında yasa ve millet olmayan bir yönetim demok
ratik olamaz. T.C.'nin 70 yıllık demokratlaşma gayretleri zaman zaman kesintiye uğramıştır. 
Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. 

Yasama organı üyeliğinden emekli olanların özlük haklarına dair kanun teklifinin, Cum
hurbaşkanınca veto edilen ilk şeklinin 1 inci maddesinde; yasama organı üyeliğinden "Millî 
Dirlik Komitesi, 1961 Temsilciler Meclisi üyeleri, Kontenjan Senatörleri, Danışma Meclîsi ve 
Millî Güvenlik Konseyi üyeleri" hariç tutulduğu halde, kabul edilen son şeklinde bunlar da 
dahil edilmiştir. 

Yukarıda arz ettiğimiz nedenlerle; "Kontenjan Senatörlüğü" kaynağını 1961 Anayasasın
dan aldığından bunun dışındaki "Millî Birlik Komitesi, 1961 Temsilciler Meclisi üyeleri, Da
nışma Meclisi ve Millî Güvenlik Konseyi üyelerini" yasama organı üyesi olarak kabul etmemiz 
mümkün değildir. Çünkü; bunları yasama organı üyeliğine getiren millet değildir, seçim değil
dir. Atamayla millet temsilciliği olamaz. 

Bu nedenlerle 1 inci maddeye muhalifiz. 

Mustafa Yılmaz Mehmet Moğultay 
Gaziantep istanbul 

Ekin Dikmen Ahmet Ersin 
tçel İzmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 419) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 8.5.1990 

Esas No. : 1/674 
Karar No. : 126 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"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, ön havalesi uyarınca "Anayasa Komisyonu"nda 
görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuzun 2.5.1990 tarihli 40 na 
birleşiminde hükümeti temsilen Maliye ve Gümrük Bakanının başkanlığında Maliye ve Güm
rük Bakanlığı ve T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de iştiraki ile görüşül
müştür. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde, Cumhurbaşkanının geri gönderme gerekçesine 
uyulmakla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 143 üncü maddesinin Millet Mec
lisi eski üyelerinin yasama, ödenek ve yolluk, Genel Kurul ve parti grup toplantılarına girme 
hakkı dışında kalan ve Millet Meclisi üyelerine tanınan tüm haklardan yararlanması hükmünü 
taşıdığı, ayrıca Millet Meclisinin itibarının ve Milletvekilinin saygınlığının korunması gerektiği 
gibi, hususlar dile getirilmiştir. Daha sonra, Anayasa Komisyonu metni görüşmelere esas alın
mak suretiyle maddelere geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Anayasa Komisyonu Metninin 1 inci maddesi aynen, 2 nci maddesi, emekli olmamış eski 
Yasama Organı Üyelerinin de aynı haklardan istifade edebilmelerini temin maksadıyla değişti
rilerek, 3 üncü madde ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 4 ve 5 inci maddeleri aynen kabul edil
miştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili Sözcü 
Hazım Kutay Reşit Ülker 

Ankara İstanbul 
Kâtip 

Mehmet Seven Mehmet Ali Bilici 
Bilecik Adana 

Mehmet Deliceoğlu Nihat Türker 
Adıyaman Afyon 

Ömer Okan Çağlar Hilmi Ziya Postacı 
Aydın Aydın 

(Karşı oy yazım ekli) 
Fenni Idimyeli A. Şamil Kazokoğlu 

Balıkesir Bolu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 419) 
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Sait Ekinci 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

ismail Şengün 
Denizli 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

(Karşı oy yazım ekli) 

Birgen Keleş 
tzmir 

(Karşı oy yazım ekli) 

Şevki Göğüsger 
Kırşehir 

Mahmut Ozlürk 
Niğde 

Şakir Şeker 
Sivas 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

(Karşı oy yazım ekli) 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Muzaffer Arta 
Denizli 

Mehmet Kahraman 
Erzurum 

Erol Güngör 
tzmir 

(Karşı oy yazım ekli) 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Mustafa Dinek 
Konya 

Birsel Sönmez 
Niğde 

(tmzada bulunamadı) 
Zeki Çeliker 

Siirt 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 
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KARŞI OY YAZISI 

1. Esas No. : 1/674 sayılı Tasan Cumhurbaşkanlığının tekrar incelenmek üzere Türkiye 
Büyük Millet Meclisine gönderdiği Yasayı iki küçük değişiklikle, kapsamını daha da genişlete
rek kabul etmektedir. Cumhurbaşkanlığının itiraz ettiği önemli noktaların hiçbiri dikkate alın
mamıştır. 

2. Emeklilik sisteminin özüne, ilkesine aykırı davranılmış olmaktadır, Çünkü üzerinden 
emekli keseneği kesilmeyen ödemeler Parlamenterlerin emekli maaşlarının hesaplanmasında 
dikkate alınmaktadır. 

3. Emekli Sandığının diğer üyeleri ile Yasama Organı Üyeleri arasında Yasama Organı 
Üyeleri lehine ayrıcalık yaratılmaktadır. 

4. Bu sakıncalar giderilmediği ve üstelik kapsamı daha da genişletildiğinden karşı oy kul
lanmaktayız. 

Birgen Keleş 
tzmir 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Erol Güngör 
tzmir 
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ANAYASANIN 89 UNCU MADDESİ GEREĞİNCE CUMHURBAŞKANINCA 
BÎR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GERl GÖNDERİLEN KANUN 

Yasama Organı Üyeliğinden FmcMi Olanların özlük Haklanna Dair Kanun 

Kanun No.: 3603 Kabul Tarihi : 18.1.1990 

"Kısama Organı Emekli Üyelerinin Aylıkları 

MADDE 1. — \asama Organı (Millî Birlik Komitesi, 1961 Temsilciler Meclisi Üyeleri, Kon
tenjan Senatörleri, Danışma Meclisi ve Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri hariç) emekli üyeleri
nin aylıkları, milletvekilinin almakta olduğu yolluk dışındaki her türlü ödemenin aylık toplam 
tutarının % 7Q'i üzerinden, hizmet süresi bakımından emekli aylığına esas alınan oranlara gö
re hesaplanır. 

Yasama Organı emekli üyelerine en yüksek makam tazminatı göstergesi üzerinden ma
kam tazminatı ödenir. 

Sosyal Haklar 

MADDE 2. — Milletvekilleri ve Yasama Organı (Millî Birlik Komitesi, 1961 Yılı Temsilci
ler Meclisi Üyeleri, Kontenjan Senatörleri, Danışma Meclisi ve Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri 
hariç) emekli üyeleri ve eşleri, bakmakla yükümlü oldukları birinci derece yakınları, protokol, 
tedavi, ulaşım, haberleşme, diplomatik pasaport ve benzeri sosyal hizmet ve haklardan, kamu 
kurum ve kuruluşlarında çalışanlara tanınan haklar da dikkate alınarak yararlandırılırlar. 

Ölüm Yardımı 

MADDE 3. — 9.10.1984 tarihli ve 3053 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre Milletvekil
lerine ödenen ölüm yardımının % 50'si aynı biçimde yasama organı emekli üyelerine de verilir. 

Yürürlük 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 419) 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların 
özlük Haklarına Dair Kanun 

Yasama Orgaru Emekli Üyelerinin Aylıkları 
MADDE 1. — Yasama Organı üyeliğin

den emekli olanların aylıkları, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Üyelerinin almakta olduğu ai
le yardımı, makam tazminatı ve yolluk dışın
daki her türlü ödemenin aylık toplam tutarı 
üzerinden, iktisap ve hizmet süresi itibarı ile 
uygulanan emekli aylığı oranlarına göre he-

. saplanır. Bunlardan emeklilik müktesepleri 
1 inci dereceye gelmiş kabul edilenler için T.C. 
Emekli Sandığı iştirakçilerine uygulanan en 
yüksek ek gösterge esas alınır. 

Yasama Organı üyeliğinden emekli olan
lara ayrıca milletvekillerine ödenen miktarda 
makam tazminatı ödenir. 

ödemelerde kesenekle karşılanmayan kı
sımlar hazinece T.C. Emekli Sandığına ödenir. 

Yasama Organı üyeliğinden çeşitli kanun
larla emekli olmuş bulunanların emekli aylık
larının hesaplanmasına ve ödenmesine bu ka
nun hükümlerine göre devam olunur. 

Sosyal Haklar 
MADDE 2. — Yasama Organı üyeliğin

den emekli olanlar milletvekillerine tanınan 
protokol, tedavi, ulaşım, haberleşme ve ben-
rîri sosyal hizmet ve haklardan aynı şekilde 
yararlandırılırlar. 

Olu n Yardımı 
MADDE 3. — Kanunun 3 üncü madde

si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Yürürlük 

MADDE 4. — Kanunun 4 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 5. — Kanunun 5 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanlann 
özlük Haklarına Dair Kanun Tasarısı 

Yasama Organı Emekli Üyelerinin Aylıkları 
MADDE 1. — Anayasa Komisyonu 

metninin 1 inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Sosyal Haklar 
MADDE 2. — \acama Organı üyeliğin

den emekli olanlar ve eski yasama organı üye
leri, milletvekillerine tanınan protokol, teda
vi, ulaşım, haberleşme ve benzeri sosyal hiz
met ve haklardan aynı şekilde yararlanırlar. 

Ölüm Yardımı 
MADDE 3. — Anayasa Komisyonu met

ninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Yürürlük 

MADDE 4. — Anayasa Komisyonu met
ninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 5. — Anayasa Komisyonu met

ninin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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