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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

22 NCÎ BİRLEŞİM 

18.10.1990 Perşembe 

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

Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon ve ilçelerinde meydana gelen sel fe
laketi ve üreticilerin durumuna ilişkin gündem dışı konuşmasına, Maliye ve Gümrük Bakanı 
Adnan Kahveci cevap verdi. 

Bingöl Milletvekili İlhamı Binici de, terör konusuna ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, ülkemizde yaygınlaştığı id
dia edilen işyerlerinin kapatılması ve işçilerin işlerinden çıkarılması ile ilgili uygulamalar ko
nusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/32) Genel Kurulun bilgisine sunul
du; önergenin gündemde yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Başkanlıkça, Dilekçe Komisyonunun, başkanlık divanını oluşturmak için 23.10.1990 Salı 
günü saat 14.00'te toplanacağına ilişkin duyuruda bulunuldu. 

Açık bulunun ve bağımsız milletvekillerine düşen : 
Dilekçe Komisyonu üyeliğine Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen, 
Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Kars Milletvekili Mahmut Alınak, 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğine de Kastamonu Milletvekili Nurhan Tekinel; 
Seçildiler. 

1211 Sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Kadının Statüsü ve So
runları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulü Hakkında Kanun Tasarısının (1/717) (S. Sayısı: 452) görüşmelerine devam edildi. 1 inci 
madde üzerindeki değişiklik önergesi için yapılan iki oylamada da Genel Kurulda karar yeter
sayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

23 Ekim 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 16.40'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 
Kâtip Üye 

Bursa 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

19.10.1990 Cuma 

TeMifkr 

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 14 Arkadaşının; 2978 Sayılı Vergi tadesi Hakkında 
Kanunun 1 ve 2 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/416) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.10.1990) 

Kâtip Üye 
Ordu 

Ertuğrul Ozdemir 
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2. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu ve 2 Arkadaşının; 26.4.1961 Tarih ve 298 
Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununun 19.2.1987 Ta
rih ve 3330 Sayılı Kanunla Değişik 64 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/417) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.10.1990) 

3. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun; Belediyelere ve îl Özel İdarelerine 
Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değişti
rilmesine Dair Yasa Teklifi (2/418) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 17.10.1990) 

4. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun; Körfez Krizi Nedeniyle Zarar Gö
renlere Yardım Yapılması, Çalışanlara ve Emeklilere Ek Zam Verilmesi Hakkında Yasa Teklifi 
(2/419) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.10.1990) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra hangi belediyelere 
ne miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/972) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 18.10.1990) 

2. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, televizyonda yayınlanan "32 nci Gün" prog
ramına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.1990) 

3. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, yabancı dil eğitimi yaptırmak amacıyla 26.3.1989 
tarihinden sonra yurt dışına gönderilen basın mensuplarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/974) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.10.1990) 

4. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra proje karşılığında 
hangi belediyelere ne kadar yardım yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/975) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.10.1990) 

5. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünce 26.3.1989 
tarihinden sonra proje karşılığında hangi belediyelere ne kadar yardım yapıldığına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.10.1990) 

Yazûı Soru Önergeleri 

1. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, tahıl ürünlerinin nakli için Toprak Mahsulleri 
Ofisi ile anlaşma imzaladığı iddia edilen nakliye şirketine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1607) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.10.1990) 

2. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyük Kanal Projesine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1608) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.10.1990) 

22.10.1990 Pazartesi 

Rapor 

1. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Siyasî Partile
rin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ana
yasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 22.10.1990) (GÜNDEME) 
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Yazdı Soru Önergeleri 

1.— tzmir milletvekili Neccar Türkcan'ın, bir öğrencinin Pendik lisesi duvarına yazı yaz
dığı gerekçesiyle gözaltına alındığı iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1609) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.10.1990) 

2. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Devletin üst düzey yöneticilerinin yurt dışı gezi
lerine koruma görevlilerini de götürmelerinin nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/1610) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.10.1990) 

3. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon İlinde kurulmasından vazgeçilen 
Batı Anadolu Vagon Fabrikasının yerine hangi sanayi tesisinin kurulacağına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1611) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.10.1990) 

4. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, P.T.T., T.C.D.D., T.H.Y. ve Denizcilik işlet
meleri hizmetlerinden parasız veya indirimli olarak istifade eden kişi ve kuruluşlara ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1612) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.10.1990) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1.;— Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 10 arkadaşının, millî eğitimimizin içinde bulunduğu 
sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çağdaş çözümler getirmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/119) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.10.1990) 

23.10.1990 Sah 

Teklif 

1. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 453 üncü Mad
desinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/420) (Adalet Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 19.10.1990) 

Tezkereler 

1. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar, Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy, Diyarbakır 
Milletvekili Salih Sümer, istanbul Milletvekilleri Abdullah Baştürk, Kenan Sönmez, Mehmet 
Ali Eren, tsmail Hakkı önal, Ankara Milletvekili Arif Sağ, Adana Milletvekili Cüneyt Canver 
ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1415) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.10.1990) 

2. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel, Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk, Niğde 
Milletvekili Mahmut özıürk, Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu, Samsun Millet
vekili irfan Demicalp, Antalya Milletvekili Adil Aydın, Erzurum Milletvekili ismail Köse ile 
Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu'nun Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1416) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.10.1990) 

3. —Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1417) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.10.1990) 
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4. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar, Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy, Diyarbakır 
. Milletvekili Salih Sümer, istanbul Milletvekilleri Abdullah Baştürk, Kenan Sönmez, Mehmet 

Ali Eren, İsmail Hakkı önal, Ankara Milletvekili Arif Sağ, Adana Milletvekili Cüneyt Canver 
ile Mardin Milletvekilleri Adnan Ekmen ve Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1418) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.10,1990) 

5. — Osman Yılmaz, Muhsin Kehya ve Mustafa Gülnaz Haklarındaki ölüm Cezalarının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1419) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 19.10.1990) 

6. — Hayri Yılmaz, Aydın özhan, Hasan Araş, Mustafa Karaca, Mehmet Sümbül, Mus
tafa Uca ve İsmail Fuat Tarhan Haklarındaki ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/1420) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1990) 

Yazûı Soru Önergeleri 

1. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, TRT'nin Almanya'daki yayınları için yapılan 
harcamalara ve özel firmalara yaptırılan yerli programların maliyetine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/1613) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1990) 

2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, kamyonların yük alma müsaadelerinin düzenleniş 
şekline ve İran'a sevkedilmek üzere Arjantin'den gelen mısırın limanda bekletilme nedenine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1614) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1990) 

3. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, 10.5.1981 tarihinde idam edildiği iddia edilen bir va
tandaşın cesedinin ailesine teslim edilmemesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/1615) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.10.1990) 
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BİRtNCt OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Ali Sami Akkaş (Balıkesir), Kadir Demir (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Mecliinin 23 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

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

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, silahsızlanma görüşmeleri ve Türkiye'nin durumuna 
ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı ve Millî Savunma Bakanı Vekili Güneş Taner'in cevabı 

BAŞKAN — tik olarak, silahsızlanma görüşmeleri ve Türkiye'nin durumu konusunda, 
Ankara Milletvekili Sayın Erol Ağagil'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Ağagil. 
EROL AĞAGtL (Ankara) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; silahsızlanma gö

rüşmeleri ve Türkiye'nin durumu hakkında gündem dışı konuşmak için söz almış bulunuyo
rum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, Atlantikten Urallara kadar uzanan bölgede karada konuşlandırılmış kon-
vansiyonel silahlarda karşılıklı indirim ve denetimi öngören Avrupa Konvansiyonel Kuvvet Mü
zakereleri (AKKUM) 8 Mart 1989 tarihinde, NATO ve Varşova Paktına mensup 23 ülke arasın
da başlatılmıştır. 27 Ağustos 1990 tarihinde bu çalışmaların sekizinci ve son dönemine geçil
miş olup, 19 Kasım 1990'da, Paris'te yapılacak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Zirve
sinde bu konuda bir antlaşmanın imzalanması beklenmektedir. Bu antlaşma imzalanırsa -ki, 
büyük gayret sarf edilmektedir- daha sonra aynı ülkelerle AKKUM \/A müzakereleri başlaya
cak ve görüşmeler 1992 Helsinki AGİK tzleme Konferansına kadar devam edecektir. 

Avrupa konvansiyonel kuvvet müzakerelerinde tarafların bugüne kadar mutabık kaldığı 
hususlar, indirime tabi tutulacak silah araç ve cinsleri, uygulama alanlarının tespiti; hem glo
bal hem de bölgesel dengesizliklerin giderilmesi; tankların 20 bin, zırhlı araçların 30 bin sayı
sal tavanla sınırlandırılması ve yeterli bir denetim mekanizmasının kurulması ile 22 ülke ara
sında ortak bir danışma grubu teşkili olmuştur. Halen çözümlenemeyen konular ise, bölgesel 
düzenlemeler, imha protokolü, denetim protokolü gibi konulardır. Global tavanlar da henüz 
çözümlenemeyen konular arasındadır. 
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Sayın B.aşkan, sayın milletvekilleri, tam uyumu sağlanamayan bu konularda, hem batı 
ülekelerinin hem de Sovyetler'in değişik önerileri vardır ve 28 Eylül - 2 Ekim 1990 tarihleri 
arasında New York'ta yapılan AGtK zirve hazırlıkları toplantısında, farklılıkların çoğunun çö
zümlendiği haberleri iç ve dış basındaki yayınlardan öğrenilmektedir. Bu arada, AKKUM Gö
rev Yönergesine göre, bu müzakerelerde, sadece deniz kuvvetleri ve nükeleer silahlar kapsam 
dışıdır; şimdi ise, yönergede olmamakla beraber, paramilitar denen yarı askerî kuvvetler; yani 
jandarma kuvvetleriyle, milis kuvvetleri de kapsam ve denetim dışına alınma durumuna geti
rilmek istenmektedir. 

Gene basında çıkan haberlere göre, New York'taki toplantıda Amerika Birleşik Devletleri 
Dışişleri Bakanı Baker ile Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Şevarnadze arasında bu konularda 
da kısmî uzlaşmalar olduğu yazılmaktadır. Bu, yukarıda arz ettiğim gibi, hem AKKUM Görev 
Yönergesine aykırıdır hem de Sovyetlerle uzun bir kara hududu olan tek Batılı ülke, yani Tür
kiye'nin kesin aleyhine bir durumdur. Maalesef, İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan başta 
olmak üzere, birçok batılı ülke, bu teze katılmakta, yani yarı askerî kuvvetlerde bulunan silah 
ve araçlara da sınırlamalar ve daha önemlisi denetim getirilmesine karşı çıkmaktadırlar. Bu 
ise, indirim yapılacak tank, top, zırhlı araç, helikopter ve uçakların Sovyetler Birliği dilerse 
jandarma kuvvetlerine devredilebileceği anlamındadır. Adı "Yarı askerî" olan; ama, aslında, 
tüm araç, gereç, silah ve teçhizatıyla gerçek bir karada konuşlandırılmış silahlı kuvvet demek 
olan bir askerî güç, Türkiye'ye karşı, hem Bulgar hem de Sovyetler hudut bölgelerinde bulun
maya devam edecektir ve bu kuvvetler denetim dışı kalabileceklerdir. Türkiye ise, hem indirimi 
uygulayacağı hem de denetim kapsamında kalacağı için, bu durum Türkiye aleyhine büyük 
bir dengesizlik ve eşitsizlik doğuracaktır. Konu, Türkiye için son derece kritik, önemli ve gün
cel bir konumdadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, AKKUM Antlaşmasının 19 Kasım 1990'da Paris'te ya
pılacak AGÎK zirvesinde imzalanması beklenmekte ve Amerika Birleşik Devletleri bunu şid
detle istemektedir. Durum, Türkiye'nin bu hususta maalesef yalnız kalabileceği ve büyük bir 
baskı ile karşılaşabileceği bir noktaya doğru gitmektedir kuşkusunu taşıyorum. Bu durum, son 
derece önemli ve günceldir. Sadece Türkiye'yi değil, tüm bölgemizi ve bölgedeki güvenlik güç
leri dengelerini çok yakından ilgilendirmektedir. 

Şimdi, Hükümeti uyarıyorum : AGÎK ve AKKUM çerçevesinde Türkiye'nin kuvvet indi
rimi müzakerelerinde aleyhine sonuçlanması olası yarı askerî kuvvetlerin kapsam ve denetim 
dışı bırakılmasına hiçbir koşulda rıza gösterilmemesi gerekir. Hem Türkiye hem de bölgeyi kap
sayan ve ülkemizi çok büyük ve sonradan giderilmesi hemen hemen olanaksız bir sıkıntının, 
açmazın içine düşürülebilecek böyle bir antlaşmaya imza koymadan önce, Hükümet, bu ant
laşma taslağını Türkiye Büyük Millet Meclisine getirmeli ve konu Parlamento tarafından eni
ne boyuna tartışılmalı; kabul edilirse, ancak ondan sonra uluslararası platforma, yani AGÎK'e 
gidilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, 19 Kasım 1990'da imzalanması beklenen bir antlaşmaya Türkiye'nin 
"evet" demesi için, sadece 25 günümüz kalmıştır. 

Hükümet olarak ne Parlamentoyu bilgilendirmek ne de ilgilendirmek gerektiği, Hüküme
tin hiç aklına gelmiyor mu? Parti içi delege oyunlarından kaynaklandığı basında ifade edilen 
Millî Savunma Bakanının istifası, bu kadar ciddî ve önemli ulusal sorunları sizlere unutturma-
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malıdır Sayın Hükümet. Böyle konularda her zamankinden daha akılcı ve tutarlı olmaya mec
buruz. Türkiye Büyük Millet Meclisini böyle hayatî bir konuda devre dışı bırakamazsınız. Ge
reksiz bakanlık vekaletleriyle, ülke savunmasını Hükümet katında sahipsiz kılamazsınız. Sizi, 
Hükümet olarak göreve ve Türkiye Büyük Millet Meclisini konuyla ilgilendirmeye davet 
ediyorum. 

Yüce Kurulu saygıyla selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagil. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Hükümet adına Devlet Bakanı Sayın Güneş 

Taner. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP .sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
arkadaşımız Erol AğagiPin AKKUM'la (Avrupa'daki konvansiyonel kuvvet müzakereleriyle) 
ilgili görüşlerini dinledik. Müsaade ederseniz, bu konuda, Hükümetimizin bugüne kadar yap
tıkları ve genel çerçevede yapacakları hakkında sizlere bilgi arz etmek ve sonunda, Sayın Ağa-
gil'in yapmış olduğu eleştirilere cevap vermek istiyorum. 

tkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan, olası bir çatışmaya ve bloklaşmaya dayalı 
Doğu-Batı ilişkilerinin son yıllarda köklü bir yapısal değişiklik içine girdiği malumlarıdır. He
pinizin bildiği gibi; Sovyetler Birliği, Gorbaçov'un başkanlığında bundan beş yıl evvel perest-
roika ve glasnost laflarıyla bütün dünyada; ama, bilhassa Avrupa'da demokratikleşmeye ve 
dünyada barış rüzgarlarının esmesine sebep olmuştur. Bu sebepten olmak üzere, NATO ve Var
şova Paktı karşılıklı olarak kuvvet indirimine gitmişler ve dünyadaki tehdit unsurunun azal
masına ve tüm dünyada barışın sağlanması çabalarına girişmişlerdir. 

Nitekim, bugün Körfezde karşılaştığımız sorun, bundan üç-beş sene evvel meydana gel
miş olsaydı, tahmin ediyoruz, dünyada bu gibi olaylara karşı silahlı müdahale daha süratli ve 
daha kanlı olurdu. 

Halbuki, bugün, Birleşmiş Milletlerin dünyada birliği sağlaması ve buna dayalı olarak her
kesin beraber hareket etmesiyle, kan dökülmeden en son çare tükenmeden silahlı bir taarruza 
geçmeyi hiçbir ülke düşünmemektedir. f 

Şüphesiz, bunun temelinde Sovyetler Birliğinin tutumu, Amerika Birleşik Devletlerinin 
davranışı, Avrupa'nın ve NATO'nun müttefiklerinin bu konuya bakış açısı ve herkesin barışa 
doğru eğilmesi yatmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleriyle Sovyetler Birliği arasında 1980 yılında imzalanan Orta Men
zilli Nükleer Silahlar Anlaşması, değişimin ilk somut sonucu olarak, bir yandan silahsızlanma 
sürecine ivme kazandırırken, öte yandan da Avrupa'da konvansiyonel silahlarda mevcut den
gesizliği daha belirgin hale getirmiştir. Bu dengesizliğin giderilmesi için belirlenen öncelikli he
defe uygun olarak Avrupa'da Güvenlik ve İşbirliği Konferansı AGİK çerçevesinde, NATO ve 
Varşova Paktına mensup 23 ülke arasında 17 Şubat 1987 - 15 Ocak 1989 tarihleri arasında sür
dürülen müzakereler sonucunda, Konvansiyonel Kuvvet Müzakeresi AKKUM Görev Yönerge
si hazırlanarak parafe edilmiştir. 

6-8 Mart 1989 tarihlerinde dışişleri bakanları düzeyinde açılış oturumu yapılan AKKUM 
ise, 9 Mart 1989 tarihinde resmen başlamıştır. 
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AKKUM'un başlıca amacı, Atlantikten Urallara kadar olan bölgede konvansiyonel kuv
vetlerde alt düzeyde denge sağlanması, istikrar ve güven ortamını bozan eşitsizliklerin asimet
rik indirimlerle giderilmesi ve neticede, baskın ve geniş çaplı askerî harekât yeteneklerinin or
tadan kaldırılması suretiyle Avrupa'da güvenlik ve istikrarın artırılması olarak belirlenmiştir. 

AKKUM'un yedinci dönem çalışmaları 14 Mayıs 1990 tarihinde başlamış olup, kısa bir 
teknik aradan sonra, halen devam etmektedir. Son aşamasına giren müzakerelerin, 19 Kasım 
1990 tarihine kadar tamamlanarak, anlaşmanın, Paris'te yapılacak AGÎK zirve toplantısında 
imzalanması öngörülmektedir. 

Avrupa'da daha alt düzeyde kuvvet dengesi sağlanması, çeşitli silah kategorilerinde yapı
lacak indirimlerle gerçekleştirilecektir. Anlaşma kapsamına giren beş silah kategorisinde (tank, 
top, zırhlı araç, uçak ve helikopter) uygulanacak tavanlar konusunda son durum şöyledir : 

Tanklar : Global tavan 40 bin olarak belirlenmiştir. Her ittifak için 20 bin tank tavanı Ön
görülmektedir. Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra Batının yapacağı indirim yaklaşık yüzde 
10, Doğunun ise yüzde 65 düzeyinde olacaktır. 

Toplar : Tavan konusunda görüş ayrılığı uzun süre devam etmiştir; neticede, 20 bin tavanı 
üzerinde ilke mutabakatı sağlanmıştır. Batı ülkelerinin halihazır toplam top sayısının 18 SOO 
olduğu göz Önünde bulundurulursa, 20 binlik tavan uzlaşısı, Batıda herhangi bir indirimi ge
rektirmeyecektir; Doğu ise yüzde 45 civarında indirim yapacaktır. 

Zırhlı taşıyıcılar : Global tavan 60 bin olarak belirlenmesi üzerine genel mutabakat sağ
lanmıştır. Her ittifak için bu tavan 30 bin olacaktır. Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra, Batı 
ortalama yüzde 3, Doğu ise yüzde 60 dolayında indirim yapacaktır. 

Uçaklar : Bu konuda son derece çetin müzakereler cereyan etmiştir. Sovyetler Birliğinin 
5 150 savaş uçağı bulundurması üzerinde prensip mutabakatına varılmıştır. Müzakereler de
vam etmekle birlikte, Doğunun elinde ise, toplam 6 800 adet savaş uçağı-bulunması üzerinde 
uzlaşı sağlanması beklenmektedir. Bu durumda, Doğu, yaklaşık 6 bin uçak imha etmek duru
munda kalacaktır. Oysa, Batının elinde halen 6 200 dolayında uçak bulunduğundan herhangi 
bir uçak imha etmesi söz konusu olmayacaktır. Müzakerelerde, Sovyetler Birliği, özellikle ka
rada konuşlandırılmış deniz uçaklarının kapsama alınmasına karşı çıkmıştır. Bu sorun, Sov
yetler Birliğinin, anlaşma dışında yapacağı siyasî bir beyanla, bu tip uçaklardan 400 adetten 
fazla bulundurmayacağını belirtmesi yöntemi ile çözüme kavuşturulmuştur. 

Helikopterler : Batı ve Doğu, her ittifak için, 2 bin saldırı helikopteri tavanı üzerinde gö
rüş birliğine varmıştır. 

Antlaşmaya taraf olacak ülkelerden hiçbirinin tüm silah kategorileri için global tavanları 
içerisinde alacağı payın 1/3*ü aşmamasını öngören "yeterlilik" hükmü Sovyetler Birliğinin önem
li indirimler yapmasını zorunlu kılacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşmasının 
amaçlarına ulaşması için çeşitli silah kategorilerinde yapılması öngörülen indirimlerin yeterli 
olmayacağı açıktır. Silahların kontrolü yoluyla güvenliğin sağlanmasında, bilgi değişimi, de
netim ve istikrar önlemleri, sayısal kısıtlamalar kadar önem taşımaktadır. Aksi takdirde, belir
li bölgelerde ortaya çıkabilecek silah yığılması, indirimleri etkisiz kılabilecektir. Bu nedenle, 
antlaşmada ayrıntılı bir bilgi değişimi, yığılmayı önleyecek istikrar önlemleri ve kapsamlı bir 
denetim rejimi öngörülmektedir. 
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Etkin ve güvenilir bir denetim, silahların kontrolü anlaşmaları için vazgeçilmez bir koşul
dur. Bu bakımdan, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşmasının kapsamlı ve sıkı bir dene
tim rejimini içermesi zorunludur. Denetimin, antlaşmanın ihlal edilip edilmediğini saptamak, 
ihlal olasılığını caydırmak ve karşılıklı güveni artırmak gibi işlevleri vardır. 

Müzakereye konu olan 6 milyon kilometre kare büyüklüğündeki bir alanın ve 200 binin 
üstündeki silahın denetlenmesi çok kapsamlı bir denetim rejimini gerektirmektedir. Tabiatıy
la, bu rejimin uygulanması geleneksel bazı kalıpların kırılmasıyla da yakından bağlantılıdır. 
Açıklığın, güvenliğe katkı yapacağı inancı, genel kabul görmeye başlamıştır. 

Ulusal planda geniş çaplı bir örgütlenmeyi ve kaynak tahsisini gerektiren AKKUM dene
tim rejiminin uygulanmasında NATO çerçevesinde işbirliği ve eşgüdüm yapılması kararlaştırıl
mıştır. Ülkemizdeki denetim teşkilatının kurulmasına ilişkin hazırlıklar ise, Genelkurmay Baş
kanlığı bünyesinde yürütülmektedir. 

Şimdi, son günlerde kamuoyunda da tartışmalara neden olan yarı askerî kuvvetler konu
sunda Yüce Meclise bilgi arz etmek istiyorum. 

Yarı askerî kuvvetler, "Taraf ülkelerin barış zamanında sivil ya da polis görevi yapan, an
cak savaş zamanında konvansiyonel kuvvetlerin yerine ya da ona destek olarak kullanılabile
cek uygulama alanı içinde karada konuşlu silahlı güçler" olarak tanımlanmaktadır. Sovyetler 
Birliğinden KGB, iç güvenlik kuvvetleri ve sınır birlikleri Türkiye'den jandarma, İtalya'dan Ca-
rabinieri Fransa'dan Gendarmerie bu tanıma girmektedir. 

AKKUM görev yönergesi hazırlanırken, kapsamın sadece konvansiyonel kuvvetlerle sınır
lanması amaçlandığından, nükleer silahlar, deniz kuvvetleri, güzeler gibi unsurların müzakere 
dışı bırakılması kararlaştırılmış, bu çerçevede, isim belirtilmemekle birlikte, yarı askerî kuvvet
lerin de kapsam dışı olduğu yönünde bir anlayış birliği oluşmuştur. 

Bununla birlikte, Türkiye, bu kuvvetlerin elinde kendi asli görevlerini yerine getirmeleri 
için gerekli olanların dışında ağır silah bulundurmalarının, anlaşmayla sağlanacak daha alt 
düzeyde kuvvet dengesini olumsuz yönde etkileyebileceği düşüncesiyle, sayısal eşitliği bozabi
lecek ve anlaşmanın dolaylı ihlaline açık kapı bırakabilecek bir boşluk yaratılmaması üzerinde 
hassasiyetle duragelmiştir. Bu husus, oluşturulmasına çaba harcanan güven ortamının sağlıklı 
bir temele oturtulmasıyla da kuşkusuz ki yakından ilgilidir. 

16 Ekim tarihli Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da belirtilmiş olduğu gibi, yukarıda ifa
de ettiğim AKKUM'un esas amacında birleşen bütün katılmacıların yoğun çözüm arayışı için
de oldukları bir sorun olan yarı askerî kuvvetler konusu gündemdeki tek sorun değldir ve esa
sen tüm bu konular müttefikler arasında incelenmekte, herkesi tatmin edebilecek anlaşma hü
kümlerinin yaşama geçirilmesine çaba harcanmaktadır. Türkiye, çözüm için, şimdiye kadar ol
duğu gibi, bundan sonra da kendi payına düşen katkıyı yapmaktan kaçınmayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, Avrupa'da konvansiyonel Kuvvetler Anlaşmasının hiçbir 
ülkenin güvenliğini olumsuz yönde etkilememesi gereğini savunagelmiştir. 

Viyana'da halen devam eden müzakerelerde bu yönde önemli ilerlemeler kaydedilmiş, çe
şitli konulardaki isteklerimiz büyük ölçüde karşılanmıştır. 

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşmasının genel hatlarıyla Batı'nın önerileri doğ
rultusunda, zamanında sonuçlandırılması, Batı ile Doğu konvansiyonel silahlan arasında 
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hem miktar hem de kalite açısından eşitsizliklerin mevcut olduğu güney kanatta yer alan Tür
kiye'nin güvenliğine olumlu katkı yapacaktır. Çünkü, bir yandan bölgede daha alt düzeyde 
sayısal denge sağlayarak eşitsizlikleri giderecek, kuzey ve kuzeybatıdan yönelik tehdidi azalta
cak olan Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması, diğer yandan da, hem Türk Silahlı Kuv
vetlerinin modernizasyonuna müttefiklerimizin imha etmeleri söz konusu yeni tip silahların 
transferi yoluyla katkıda bulunacak hem de tedarik programlarımızın gerçekleştirilmesi yolunda 
engel yaratmayacaktır. Sonuç olarak; ittifaklar sisteminin yapı değişikliğine uğradağı bir dö
nemde, Türkiye'nin, bölgede, güçlü, istikrarlı ve güvenilir bir ülke sıfatını korumasında Avru
pa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması önemli bir rol oynayacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sonuç olarak, son beş yıldır dünyadaki barış süreci 
ve buna bağlı olarak NATO ve Varşova Paktlarının kuvvetlerini birbirlerine karşı dengeli ola
rak azaltması, zaman içerisinde bu kuvvetlerin etkinliğini belki de azaltacaktır. Bununla bera
ber, Türkiye'nin jeopolitik durumu, bilhassa Körfez krizinde oynadığı önemli rol, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin daha modern, daha kuvvetli bir yapıya kavuşması için çalışmalar devam etmektedir. 

Zaten, Anavatan İktidarının son yedi senesine bakıldığında, Türk Silahlı Kuvvetleri, o gün
den bugüne kadar, hayal etmediği imkânları elde etmiştir. Alınan modern silahların, tiplerini, 
niteliklerini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin nereden nereye geldiğini sizlere teker teker söyleyecek 
değilim. Yalnız, şunu söylemekle konuşmama son vermek istiyorum : Türk Silahlı Kuvvetleri
nin, Türkiye'nin güvenliği, bölgede barışın ve istikrarın sağlanması için en kuvvetli düzeyde 
bulunmasına -son yedi senede- çalışılmaktadır ve devam edilecektir. 

Amerika Birleşik Devletlerinde ve Avrupa'da yapmış olduğumuz temaslar, bu yönde hali
hazırda mevcut olan sistemin ötesine geçebilecek ve Türk Silahlı Kuvvetlerini konvansiyonel 
silahlar içerisinde en kuvvetli, ümit etmediği yere getirebilecek durumdadır. Bu görüşmeler sür
dürülmektedir. 

Sayın Erol Ağagil, gazetelerde okuduğumuza göre, yedi sene sonra kurulan gölge kabine
nin gölge bakanı, buraya çıkıp, Anavatan Partisi Hükümetinden, parti içi meselelerden dolayı 
istifa eden Millî Savunma Bakanı ve ondan sonra da, halihazırda bulunan Hükümetin diğer 
üyeleri ve vekâletle yürütülen bakanlık hakkında birtakım laflar söylemiştir. O konuda söyle
yeceğim fazla bir şey yok. Yalnız, bir şey hatırlatmak isterim : Anavatan Partisi yedi senedir 
bu memlekette en iyi şekilde iktidarını sürdürmektedir. Yedi sene içerisinde, ancak yedi sene 
sonra bir gölge kabine kurabilme teşebbüsünügerçekleştirebildiğinize göre, bugünden sonra 
size başarılar diler ve bu tip tenkitlerinizi her zaman bekleriz. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, savaşa karşı çıktıkları için gözaltına alınan ya da 
tutuklananların durumlarıyla, yapılan bu uygulamaların, demokratikleşme üzerindeki olumsuz etkilerine 
ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

BAŞKAN — Savaşa karşı çıktıkları için gözaltına alınan ya da tutuklananların durumla
rıyla, bu uygulamaların demokratikleşme üzerindeki olumsuz etkileri konusunda gündem dışı 
ikinci konuşmayı yapmak üzere, Kars Milletvekili Sayın Mahmut Alınak. 

Buyurun Sayın Alınak. 
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MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi, ege
menler arasındaki savaşlar, halklar için daha çok ekonomik yıkım, daha çok yoksulluk, daha 
çok kan, ölüm ve gözyaşı demektir. Bu savaşta halklar birbirlerine kırdırılırken, silah tüccarla
rı, stokçular ve savaş fırsatçıları vurgunlarını vuruyorlar, halkları talan ediyorlar. 

Bir hiç uğruna milyonlarca insanın katledildiği Iran-Irak savaşının yıkıntıları henüz tap
taze bir şekilde orta'yerde duruyor. Amerika'nın, Libya, Grenada ve Panama'ya düzenlediği 
saldırılar sonucu birçok insan öldürüldü. Irak kimyasal silahlar kullanarak Kürtleri kitleler 
halinde imha etti. Bütün bunları dünya halkları gördü ve izledi. Dünyada, savaş aleyhtarı güç
lü bir kamuoyu oluşmasının nedeni, işte yaşanan bu acı olaylardır. Bu nedenle, halklar, bugün 
Körfez bölgesinde savaş istemiyorlar. Amerika'nın New York, Japonya'nın Tokyo ve Fransa'
nın Paris kentlerinde, savaş karşıtı gösteriler, yürüyüşler yapılıyor. Değişik uluslardan onbin-
lerce insan, hep bir ağızdan, "Savaşa hayır" diyorlar ve bu devletlerin güvenlik güçleri, cop 
ve panzerlerle protestoculara saldırmıyor, savaşa karşı çıktılar diye bu insanları gözaltına al
mıyor ve cezaevlerine atmıyorlar; ama, demokrasiye geçtiği iddia edilen ülkemizde, uygulama
lar hiç de bu şekilde değildir. 

Sayın özal savaş istiyor diye, 55 milyon insanın da koro halinde savaş çığlıkları atması 
isteniyor. Savaşa karşı çıkanlar ya da gösteri yapanlar tartaklanıyor, dövülüyor, gözaltına alı
nıyor, cezaevlerine atılıyorlar. İşte, N.A. isimli 16 yaşındaki lise öğrencisi kız çocuğunun başı
na gelenler... Daha, bir çocuk... Savaş, küçücük yüreğinde büyük korkular yaratmış. Savaş 
çıksın istemiyor ve "Savaşa hayır" diyor; ama, hiç beklemediği bir tepki alıyor. Devlet, poli
siyle bu küçücük çocuğun yakasına yapışıyor ve N.A, bilindiği gibi, cezaevine atılıyor; barış
tan yana çarpan yüreği şimdi de özgürlük isteği ile çarpıyor. Kamuoyu, lise öğrencisi N.A ile 
ilgilenirken, bir de baktık ki, Vedat Sümercan isimli bir Muhasebeci tutuklanmış. Suçu, hayalî 
ihracat, sahte evrak tanzimi, dolandırıcılık ya da hırsızlık değil; suçu, savaşa karşı çıkmak, ba
rıştan yana olmak. Ne yapmış Vedat Sümercan?.. Muhasebe bürosunun camına "Savaşa hayır" 
pankartını asmış... 

Değerli milletvekilleri, insanî tepkilerini oldukça masum demokratik yöntemlerle ortaya 
koydular diye N.A.'ları, Vedat Sümercan'ları ve daha başkalarını cezaevlerine atmaların de
mokratikleşme ile hiç; ama hiç ilgisi yoktur. Bütün bunlar, ancak diktatörlüklerde başvurula
bilecek uygulamalardır ve en önemlisi, demokratik tepkileri bu şekilde boğduğunuzda, terö
rün altyapısını da yine kendiniz yaratmış olursunuz. İnsanları, haklarını aramak ve seslerini 
duyurabilmek için kaba kuvvet kullanmak zorunda bırakmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. N.A, 
Vedat Sümercan ve yüzlerce, binlerce insanın uğradıkları haksızlıkları bu temelde değerlendir
mek gerekiyor. "Savaşa karşıyım" diyen çocukları bile cezaevlerine atan, işkenceyi kurumlaş-
tıran, köy ve orman yakan bu anlayışın terör ile de müdacadelede samimî ve başarılı olacağına 
inanmak mümkün değildir, hiçbir umudumuz da yoktur. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alınak. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Ce

mil Çiçek; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sa
yın Alınak'ın kürsüye getirdiği konu, aslında çarpıtılmış bir konudur. Tutuklanmalar ve hakkında 
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dava açılmalar, "Savaşa hayır" dedikleri için değil, halen meri mevzuatı ihlal ettikleri içindir; 
Türk Ceza Kanununda açık ve sarih olarak yazılı olan suçları işledikleri için bu kişiler hakkın
da dava açılmış ve tutuklanmışlardır. 

Bakınız, o iddiada bazı hususlar var : Liseli genç dediği, dersleriyle uğraşmıyor; uğraştığı 
konular, hep izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak, lisenin duvarlarına yazı yazmak, okula 
giden çocuklara Türkiye'nin birliği ile bütünlüğü ile alakalı konularda bildiri dağıtmak... Her
halde, bir lise talebesinin yapması gereken hususlar bunlar değildir. Kaldı ki, burada hep de
mokrasi adına nutuklar çekiliyor, sözler sarf ediliyor; ama, demokraside dikkat edilmesi gere
ken husus da şudur : Türkiye'de kanun hâkimiyeti vardır; kanunları beğenirsiniz ya da beğen
mezsiniz; ama yürürlükte olduğu sürece herkesin bunlara uymak mecburiyeti vardır. Sebebi 
ne olursa olsun, maksadı ne olursa olsun; kanunlar yürürlükte olduğu sürece ona karşı çıkma
ya kimsenin hakkı yoktur; bu da, en.azından, demokrasi terbiyesi gereğidir. Bu terbiyeyi bu 
memlekette gerçekleştiremezsek, o takdirde, demokrasi adına söylenen sözlerin hepsi, demok
rasinin istismarından başka bir şey değildir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Kaldı ki, bir başka şey daha var; şimdi, herkes bu kürsüye gelecek, demokrasiyi konuşa
cak, demokrasiyi işine geldiği gibi yorumlayacak, anlamaya çalışacak, anlatmaya çalışacak. 

Demokrasinin bir başka özelliği de, yargı organının bağımsızlığı meselesidir. Şimdi, bu 
kanunsuz yürüyüşü yapan, bildiriyi dağıtan ya da "Savaşa hayır" adı altında kanunsuz eylem
leri yapanları tevkif eden, tutuklayan kim? Bağımsız yargı. O halde, işinize geldiği zaman ba
ğımsız yargıdan yana olacaksınız, işinize gelmediği zaman, burada, bağımsız yargıyı suçlayıcı 
ifadeler kullanacaksınız... Bunu doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Tutuklananlar, 
haklarında hava açılanlar, "Savaşa hayır" dedikleri için değil, kanunsuz eylem içinde bulun
dukları için, haklarında Türk Ceza Kanununun 536 ncı maddesine ve ayrıca Türk Ceza Kanu
nunun 168 inci maddesine göre, silahlı çete üyesi olduklarından dolayı dava açılmıştır. 

Yüce Kurulun bilgilerine, saygıyla arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, son bir hafta içinde vuku bulan mantardan zehirlenme olay
ları ve. genel sağlık meselelerine ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Son hafta içinde vuku bulan, mantardan zehirlenme olayları ve genel sağlık 
meseleleri üzerinde gündem dışı son konuşmayı, Samsun,Milletvekili Sayın Ali Eser'e veriyorum. 

Buyurun Sayın Eser. (DYP sıralarından alkışlar) 
ALt ESER (Samsun) — Sayın Başkan ve çok değerli milletvekili arkadaşlarım; hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 

Son bir hafta içinde, özellikle istanbul ve çevresinde vuku bulan zehirli mantar olayı ve 
bu mantar zehirlenmesinden meydana gelen ölümler üzerinde konuşmadan önce, bu müessif 
olaylarda canlarını kaybeden, düne kadar sayıları 23 olan vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rah-

.. met diliyorum; halen hastanede olan ve tedavi altında bulunan 70'e yakın vatandaşımıza da 
yine Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, çok müessif bir tesadüf; ama bundan tam 2 yıl önce, 8 Kasım 1988 
günü yine aynı mevzu üzerinde gündem dışı söz almış, bu meseleyi, bu kürsüden dile getirme
ye çalışmıştım. Ancak, yine çok üzülerek belirtmek istiyorum, aradan iki yıl geçmesine rağmen, 
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konu bu sefer daha da kötüleşerek karşımıza çıkmış durumdadır. Kötüleşerek diyorum, bunu 
bilerek söylüyorum; zira, o olaylar, yani iki yıl önce geçen olaylar, daha çok, ülkemizin kırsal 
bölümünde, köy kesiminde ve daha ziyade Çukurova'ya çalışmak üzere gelen mevsimlik yev-
miyecilik ve onların daha çok küçük çocukları üzerinde ölümlere sebebiyet vermişti. Bu yılki, 
olay ülkemizin, her türlü çağdaşlık göstergesi bakımından sıklet merkezi diye kabul ettiğimiz 
ve en büyük ilimiz İstanbul ve çevresinde vuku buluyor. O bakımdan, gerçekten son iki yılda 
bu konu, diğer işlerde olduğu gibi, iyileşerek, değil, bu yönde de kötüleşerek devam etmiştir. 

Burada, yine bir dileğimizi sizlere iletmek istiyorum. Henüz yağış mevsimi yeni başladı. 
Eğer bu şekilde vurdumduymazlıklar, nemelazımcılık devam eder ve bu konularda sorumlu
luk yüklenmesi lazım gelenler sorumsuzluk örneği gösterirlerse, yine Çukurova'da ve diğer kırsal 
bölgelerimizde, Kasım yağışlarıyla beraber çok daha müessif hadiselerle, Allah korusun, kar
şılaşmayalım diye dua ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, ben konuya dikkatinizi çekmek için, iki yıl önceki konuşmamın 
iki paragrafını Meclis zabıtlarından aynen okumak istiyorum. İki yıl önce şöyle demişiz: "TRT 
idaresinin görev anlayışı, sadece ve sadece bugünkü İktidarın videosu olmak için gayret gös
termekle mi sınırlıdır? Yine mi çifte standart uygulaması yapılacaktır?" 

Konuşmamızın başka bir yerinde de aynen şöyle diyoruz : "İnsanlarımızın maddî ve ma
nevî temel ihtiyaçlarına çare olacak yayınlar yerine, toplumumuzu uzaktan yakından hiç de 
ilgilendirmeyen bir sürü dolgu malzemeleri ve göz boyayıcı ve beyin yıkayıcı sloganlarla ekran
ları doldurup, halkımızı uyutmaya çalışan Türkiye Radyo televizyon Kurumundan ve onu ken
di videosu haline sokan İktidardan, velhasıl toplumu bilinçli bir şekilde, böyle, kaderci, vur
dumduymaz, hakkını aramaktan korkan, hakkını arayamaz, menfaatçı, kolay köşe dönücü, 
papatyaların uydusu ve tebaası olmaktan başka çıkar yol bulamayan bir toplum haline getir
mek için elinden geleni ardına koymayan Hükümetten ve bu konuda vicdanî de olsa, görevleri
ni yerine getirmeyen her heyetten, her fertten, millet adına Allah'a şikâyetçiyim, şikâyet ediyo
rum." Bu konuşmam, bundan iki yıl önceki zabıtlardan aynen alınmıştır. 

TRT, hepimizin bildiği gibi, anayasal bir kuruluştur. Gerek Anayasamızın 113 üncü mad
desindeki ve gerekse kendi kuruluş kanununda belirtilen görevleri hakkıyla yerine getirmeye 
mecburdur. Söz konusu bu içler açısı olay üzerinden neredeyse on gün geçti ve pek çok gazete
mizde, mizah dergilerimizde kara mizaha, maalesef mevzu oldu. Yine, TRT'nin en son dün 
akşamki 20.00 haberlerinde verildiği şekliyle, gayet ruhsuz, iki satır olarak, "Şişli Eftal Hasta
nesinde -Allah rahmet eylesin- şu isimli şahıs ölmüştür" deyip, meseleyi kesmiştir. 

Değerli milletvekilleri, TRT'nin, herhalde, saniyeleri milyonlarca lirayı bulan yayınlarının 
içerik ve niteliği üzerinde hiç kimse aksi bir iddiada bulunamaz. Yine üzülerek söylüyorum, 
bilmem kimin, ta iç çamaşırının markasının reklamına varan meselelerle uğraşılacağına halkı
mızın can güvenliği ve sağlığıyla ilgili konulara birazcık dikkat etseler, kimse, neden böyle ya
pıyorsun demez. Ne var ki, böyle bir sorumluluk duygusunu, ancak şahsiyetli bir idareden bek
leyebilirsiniz. Günün her saatini Hükümetin borazanlığtyla geçiren, ilgisi olmayan program
larda dahi Hükümetin borazanı olmayı devam ettiren bir idareden ve onu yöneten, ona direk
tif veren, denetleyen kurum ve şahıslardan daha başka bir şey beklemek insafsızlık olur. 

Her platformda tekrarladığımız gibi, yine tekrarlıyoruz : Kanun dışı Anayasa dışı, demok
ratik teamüller dışı bütün uygulamaların hesabı, bir gün en küçük ayrıntısına Kadar sorula
caktır. Ancak, kaybedilen canlar geri gelmiyor; üzüntümüz ve isyanımız, bunadır. 
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Değerli milletvekilleri, burada yeri gelmişken, basınımızın da bu gibi konularda biraz da
ha hassas davranmasını, en azından, dilemek istiyorum. 

Artık, trafik anarşisi ve silahlı eylem anarşisinden sonra, neredeyse üçüncü sırayı almaya 
yönelmiş bu anarşiye bir son verelim diyoruz. 

Devletin sağlık politikası zaten Allah'a kalmış; bir de bu şekildeki can yakıcı, içimizi acı
tan olayları, hâlâ, olmayan gölge hükümetten sormak ve onun başına bir ilave yük daha yük
lemek, biraz insafsızlık oluyor. O bakımdan, zararın neresinden dönersek kârdır diyoruz. Bu
gün, Genel Sağlık Sigortası gibi, olmayan kaynakları, yine, olmayan kovalara ve bardaklara 
doldurmaya çalışan Hükümet görüşünü isabetsiz bulduğumuzu burada ifade etmek ve bu ko
nuda son günlerde -özellikle bütün milletvekili arkadaşlarımın da yaşamakta olduğu gibi- sağ
lık kurumları ile sosyal güvenlik kurumlarının içine düştüğü çıkmazı da bir nebze sizlere hatır
latmak istiyorum. 

Bugün... 
BAŞKAN — Sayın Eser, sürenizi dört dakika aştınız, toparlamanızı rica ediyorum. 
ALÎ ESER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bugün,, çok acil konularda dahi, -bunu, şahsen yaşamakta olduğum, İS gündür komada 

olan bir hastamın durumunu anlatmak için söylüyorum- Bağ-Kur ile protokol yapmış hasta
nelerimizin pek çoğu, Bağ-Kur borcunu ödemediği için, Bağ-Kur'a bağlı hastaları ya hastane
den dışarı çıkarıyor veyahut da acil servise gelmiş olan komadaki yaralı ve diğer hastalarını 
kapıdan geri çeviriyor. Tabiî, hiçbirimizin binlerce hasta ile uğraşmak gibi maddî ve manevî 
olarak imkânı yok. Şahsi ilişkilerle de ancak bir iki kişinin derdine çare buluruz. Dileğimiz, 
meseleyi gerçekçi bir bazda ve milletin isteği yönünde çareleri arayacak şekilde ortaya koymak 
ve ülkenin gerçekten kanayan bu hükümetsizlik göstergesine; sağda solda gölge kabineler ara
ma ihtiyacına bir son verelim. Bunun çaresi de, derhal, milletimize tekrar gidip, onun yüce 
reylerine müracaattır diyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eser. 
Gündem dışı konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Gündemin "Sunuşlar" bölümüne geçiyoruz. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

L — Dilekçe Komisyonunun başkanlık divanını oluşturmasına ilişkin Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Dilekçe Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 
24 Ekim 1990 Çarşamba günü saat 14.00'te ikinci kattaki 507 numaralı Dilekçe Komisyonu 
salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ederim. 
Toplantının gün ve saati ayrıca ilan tahtalarına da asılmış bulunmaktadır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — istanbul Milletvekili İsmail Safa Giray'tn istifası ile boşalan Millî Savunma Bakanlığına, 
Devlet Balanı Güneş Taner'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumlmrbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1421) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Başbakanlığın 19 Ekim 1990 gün ve 08-2-1/1-26544 sayılı yazısı. 

t. Safa Giray'ın istifasıyla boşalan Millî Savunma Bakanlığına, yeni bir tayin yapılıncaya 
kadar, Devlet Bakanı Güneş Taner'in vekillik etmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 113 
üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
dört adet raporu vardır. Sırasıyla okunmak suretiyle bilgilerinize sunulacak olan bu raporlara, 
İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre, 10 gün içinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşmiş olacaktır. 

Şimdi bu raporları sırasıyla okutuyorum : 

2. — Tokat Milletvekili Kâzım Özev'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/726) (S Sayısı : 455) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca, 19.12.1988 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Tokat Milletvekili Kâ
zım özev'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi, kendisi de 
hazır bulunduğu halde içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 27.9.1990 ta
rihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, evrakta sahtekârlık suçu isnat edilen Tokat Milletvekili Kâzım Özev 
hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılmasının uygun olacağına karar vermiştir. 

Karma Komisyon, İçtüzüğün 111 inci maddesine göre Tokat Milletvekili Kâzım özev'in 
savunmasını da dinlemiş ve aynı dosyada aynı suç isnadı ile yargılananların beraat ettiklerini 
de göz önüne alarak hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar 
ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığına saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) ve Komisyon üyeleri 

(1) 455 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. —'- Mardin Milletvekili Adnan Ekmen'in Yısama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapo
ru (3/569) (S. Sayısı : 456) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca, 2.8.1988 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Mardin Milletvekili Ad
nan Ekmen'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi, ken
disi de hazır bulunduğu halde, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 27.9.1990 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, Gercüş Belediye Başkanı iken sahte evrak tanzim etmek suçu isnat 
edilen Mardin Milletvekili Adnan Ekmen hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması
nın uygun olacağına karar vermiştir. 

Karma Komisyon, İçtüzüğün 111 inci maddesine göre Mardin Milletvekili Adnan Ekmen'in 
savunmasını da dinlemiş ve hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) ve Komisyon üyeleri 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — istanbul Milletvekili Ali Topuz'un Hısama Dokunulmazlığının Kaldırılmast Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/523) (S. Sayısı : 457) (2) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca, 2.8.1988 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, istanbul Milletvekili Ali 
Topuz'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi, kendisi de 
hazır bulunduğu halde içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 27.9.1990 ta
rihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, dolandırıcılık suçu isnat edilen istanbul Milletvekili Ali Topuz hak
kında yasama dokunulmazlığının kaldırılmasının uygun olacağına karar vermiştir. 

Karma Komisyon, içtüzüğün 111 inci maddesine göre istanbul Milletvekili Ali Topuz'un 
savunmasını da dinlemiş ve hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

(1) 456 S, Sayılı Basmayazı tutunağa eklidir. 
(2) 457 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) ve Komisyon üyeleri 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Mardin Milletvekili Adnan Ekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 

Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapo
ru (3/906) (S. Sayısı : 458) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca, 26.6.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Mardin Milletvekili Ad
nan Ekmen'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi, ken
disi de hazır bulunduğu halde İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 27.9.1990 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, millî duyguları yok etmek veya zayıflatmak amacı ile bölücülük pro-
pogandası yapmak suçu isnat edilen Mardin Milletvekili Adnan Ekmen hakkında yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasının uygun olacağına karar vermiştir. 

Karma Komisyon, içtüzüğün 111 inci maddesine göre Mardin Milletvekili Adnan Ekmen'in 
savunmasını da dinlemiş ve hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) ve Komisyon üyeleri 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI ÖNERGELERİ 
1. — Hatay Mületvekûi Ali Uyar ve 10 arkadaşının, millî eğitimimizin içinde bulunduğu sorun

ları tespit etmek ve bu sorunlara çağdaş çözümler getirmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi- (10/119) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Eğitimimizin sorunlarını, onu etkileyen faktörleri, toplum katmanlarının eğitimi ve 

öğretimini etkileme boyutlarını tespit etmek üzere Anayasanın 98 inci içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına müsaadelerini/i saygılarımla arz 
ederiz. 

(!)• 458 S. Sayılı basmayazı tutunağa eklidir. 
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GEREKÇE 

Millî Eğitimin, toplumun kalkınma gelişme ve çağdaşlaşmasındaki etkisini hiç kimse yad
sıyamaz. Bundan 70 yıl önce bu etkiyi düşünen büyük kurtarıcı, her alanda olduğu gibi, özel
likle eğitimde büyük hamleler başlatmış, modern ve çağdaş bir toplum yaratmak için eğitime 
ayrı ve özel bir önem vermiştir. 

Eğitimde özgür düşünen, yaratıcı insanlar yetiştirmesi için de laik olması gereğini ısrarla 
savunmuştur ve bu savını da hayata geçirmiştir. İmtiyazsız, sınıfsız ve tam kaynaşmış bir top
lumu gerçekleştirme yolunda atılan bu cesur, çağdaş adımlar, zamanla yozlaştırılmış, laik eği
tim yerine şeriatçı eğitime geçilmiştir. Anayasada din ve vicdan özgürlüğü teminat altına alın
dığı halde, din ve ahlak dersleri zorunlu dersler haline getirilmiştir. 

Egemen güçlerin istekleri doğrultusunda uygulanan bozuk ve çarpık ekonomik politika
lar, zengini daha da zengin, fakiri ve orta direği de sefalete itmiştir. Yanı sıra bölgeler ve şehir
ler arasında gelir dağılımı yönünden korkunç ve adaletsiz denilecek boyutlarda farklılıklar doğ
muştur. Bunlara paralel olarak varlıklıların gidebildiği eğitim ve öğretim kadroları iyi olan okullar 
kurulmuş, yoksul aile çocukları ise, çoğu dersi boş geçen, bir derslikte 100'ün üstünde çocu
ğun bulunduğu okullara terk edilmiştir. 

Bazı yörelerde ise, öğretmensizlik ve başka nedenlerle binlerce okul eğitime açılamamıştır. 
Onbinlerce öğretmen adayı, iş isterken, Millî Eğitim Bakanlığı nasıl ve kimler tarafından yapıl
dığı tam aydınlatılmayan, hilkat garibesi bir yeterlilik sınavında elemeye tabi tutulmaktadırlar. 
Bu sınavda kimlerin kazandırıldığı ise iyice bilinmektedir. 

Toplum hayatımızı her yönü ile çok yakından ilgilendiren, Millî Eğitimimizin içinde bu
lunduğu bu trajik durumu tespit etmek ve soruna çağdaş bir çözüm getirmek için Anayasanın 
98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılması ge
rekmektedir. 

Ali Uyar 
Hatay 

t. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Veli Aksoy 
îzmir 

İbrahim Tez 
Ankara 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Ahmet Ersin 
İzmir 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

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

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
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C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

2. — 10/72 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışma 
sûresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1422) 

BAŞKAN — 10/72 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, komis
yonun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

25 Mart 1984 tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı id
dia edilen kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla kurulan 
no/72) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonumuzun 3 aylık çalışma süresinin, 3 Kasım 
1990 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 

Sayg ı l a r ımla . 

Rüştü Kâzım Yücelen 
tçel 

Araştırma Komisyonu Başkanı 

BAjŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler..̂  Kabul edilmiştir. 

3. — Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
İlişkin önergesi (4/212) 

BAŞKAN — Komisyonlardan istifa yazıları vardır, okutup, bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sağlığım nedeniyle üyesi bulunduğum Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden çekilmek is
tiyorum. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Fenni îslimyeli 
Balıkesir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/213) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Adalet Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, gündemin, "özel Gündemde yer Alacak îşler" kısmına geçiyoruz. 
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 52 arkadaşının, uyguladıkları politikalarla ülkemizi 
ekonomik, siyasal ve toplumsal bunaltma sürükledikleri, terörün önlenmesi konusunda yetersiz kaldıkları 
ve laik ve demokratik cumhuriyetimizi ciddi tehlike altına soktukları iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri 
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/17) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 17.10.1990 tarihli 21 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, 
Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 49 arkadaşının, uyguladıkları politikalarla ülkemizi eko
nomik, siyasal ve toplumsal bunalıma sürükledikleri, terörün önlenmesi konusunda yetersiz 
kaldıkları ve laik ve demokratik cumhuriyetimizi ciddî tehlike altına soktukları iddialarıyla Ba
kanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca 
bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüş
meye başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Gensoru önergesini tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye 1980 öncesinde girdiği ekonomik, siyasal ve toplumsal bunalımdan çıkamamıştır. 
Bunalım giderek derinleşmektedir. 

Ülkede, acımasız bir ekonomik soygun, akıl almaz bir yağma, olağanüstü bir terör hü
küm sürmektedir. 

Yöneticilerin duyarsızlığı ve önemsememesi nedeniyle Atatürkçülük maskesi altında Ata
türk devrimleri katledilmekte, çağdışı bir eğitim anlayışı ile amansız bir kültür düşmanlığı ve 
ahlaksal çöküntü, toplumda giderek yaygınlaşmaktadır. 

Enflasyon ve hayat pahalılığı giderek artmakta, emeği ile geçinen halk yoksullaşmaktadır. 
Sanayileşme ve ulusal kalkınma hedeflerinden vazgeçilmiştir. 
Devlet sektörü dağıtılmakta, KİT'ler iç ve dış tekellere satılmaktadır. 
Yolsuzluk, savurganlık, yağma ve rüşvet, köşe dönme felsefesinin temel dayanakları ola

rak toplumsal değerleri eritmektedir. 
Dış borçlar 42 milyar dolara, iç borçlar ise 50 trilyon liraya tırmanmıştır. 
Cumhuriyetin en temel niteliği olan laiklik ilkesi aşındırılmış, yurt dışından desteklenen 

ve giderek boyut kazanan dinci akımlar ve bu ortamda güçlenen çağdışı ideolojilerle biçimle
nen yaklaşımlar korkuyu kitlelere egemen kılarak baskıcı, ayırımcı ve savaş kışkırtıcı tutumu
nu sürdürmektedir. 

Üstüne üstlük, devleti temsil etmekle yükümlü Cumhurbaşkanı, "Devlet laik, ama ben 
Müslümanım" diyebilmektedir. Bu davranışı ile sanki laiklikle Müslümanlığın bağdaşamaya
cağı mesajını vermeye çalışmaktadır. 

Ülkede can ve mal güvenliği kalmamıştır. 12 Eylül müdahalesinin gerekçesi yapılan terör, 
şimdi de toplumumuzu kaygı ve korkunun cenderesinde yönlendirmenin bir aracı, dozu isteni
len ve gerekli bulunan yer ve zamanlarda ayarlanabilen bir manivela olarak kullanılmaktadır. 

Son sekiz aydır yaratılan terör şokunun da etkisiyle birlikte, kitlelerin demokrasiden ve 
«politikadan soğutulmaları, bu konuda ilgisiz, duyarsız ve tavırsız hale getirilmeleri planlı bir 
biçimde uygulamaya konulmuştur. 

I 
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Bugün demokrasi ile terörsüz yaşama, birbirlerinin karşısına konularak bunlar zorunlu 
iki seçenek gibi gösterilmektedir. 

Ya terörle birlikte demokrasi içerisinde ya da terörsüz demokrasi dışında yaşamaktan biri
si dayatılmaktadır. Böylece, halkımız kısır bir döngü içerisinde sıkıştırılmak istenmektedir. 

Tarikatlar hiçbir dönemde bu kadar teşvik ve destek görmemiştir. Nakşibendi Şeyhi Zait 
Kotku'nun yanında Hafize özal'ın Süleymaniye Külliyesine gömülmesi için acele kararname 
çıkarılmıştır. 4715 resmî, 20 bine yakın gayriresmî Kur'an kursları ile 717 imam hatip okulun
da okuyan 300 bini aşkın öğrencisi, zorunlu din dersleri ve çağdışı eğitimi ile yüzde 99'u Müs
lüman olan bu toplum, inananlar ve inanmayanlar olarak ikiye bölünmek istenmektedir. 

Sokaklarında ayetler okunan, meydanlarında toplu namazlar kılınarak siyasal amaçlı gösteri 
yapılan ilahiyat fakültelerini öğretmen okullarına dönüştüren, İçişleri Bakanlığı personelinin 
önemli bir bölümünün tarikat üyesi olduğuna dair yaygın söylenti bulunan bu ülkenin siyasal 
iktidarı, dini istismar ederek irtica kaynaklı teröre âdeta yeşil ışık yakmakta, memurların din 
eğitiminden geçirilmesi, türbanın serbest bırakılması için yasa tasarılarını Türkiye Büyük Mil
let Meclisi gündemine getirmekten çekinmemektedir. 

Laik Cumhuriyetimiz bugün ciddî tehlike altındadır. Bu ülkede 29.1.1990 - 10.10.1990 ta
rihleri arasında pek çok yurttaşımız teröre kurban verilmiştir. 

Rıfat Uğurlutan, Kazım Çakmakçı, Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Durmuş Akşen, Müs-
lüm Bodur, ismail Kılınç, Turan Dursun, ibrahim Çağlar, Hiram Abas, Bahriye Üçok, Kemal 
Tunçsel ve diğer pek çok yurttaşımızın katilleri halen bulunamamıştır. Oysa bugün, Devletin 
elinde en gelişmiş araç ve gereçlerle donatılmış çok güçlü bir güvenlik örgütü bulunmaktadır. 
Katillerin bulunamaması, iktidarın bu konuda istekli olmadığı inancını artırmaktadır. Doğu 
ve güneydoğuda terör bütün hızı ile sürmektedir. 

Bu siyasal iktidarın devamı, laik, demokratik cumhuriyetimizi ileride telafisi mümkün ol
mayacak zararlara sokacaktır; görünen gerçek budur. 

Yukarıda sunulan nedenler karşısında ve terör konusunda Anayasanın 99 ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca hükümet hakkında gensoru açıl
masını saygılarımızla arz ederiz. 

Erdal Kalkan 
(Edirne) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Bu görüşmede, Anayasanın 99 uncu maddesine göre, önerge sahiplerinden 
biri, siyasî parti grupları adına birer milletvekili ile Başbakan veya bir bakan konuşabilecektir. 

Konuşma süreleri, alınan karar gereğince, Hükümet ve gruplar için 30'ar dakika, önerge 
sahibi için 10 dakikadır. 

önerge sahibi olarak, Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kalkan, aynı zamanda Sosyal De
mokrat Halkçı Parti Grup Sözcüsü olarak görüşeceğinden, süresi 30 dakika + 10 dakika; top
lam 40 dakika olacaktır. 

Buyurun Sayın Kalkan. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA ERDAL KALKAN (Edirne) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de

ğerli üyeleri; uyguladıkları*politikalarla, ülkemizi ekonomik, siyasal ve toplumsal bunalıma sü
rükledikleri, terörün önlenmesi konusunda yetersiz kaldıkları ve laik, demokratik cumhuriyeti-
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mizi tehlikeye soktukları iddialarıyla, Hükümet hakkında vermiş bulunduğumuz gensoru öner
gesi nedeniyle söz aldım, şahsım ve grubum adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, toplumumuz çok ağır bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Toplumumuz, 
bu tehlikeden çıkış yolu bulmak için Parlamentomuzdan kalıcı çözümler beklemektedir. Çün
kü, tehlikede olan, yetmiş yıla yakın bir süredir, büyük acılarla kurmaya çalıştığımız demokra
tik, laik devlettir, aydınlığımızda, geleceğimizdir, çağdaşlığımızdır. Halkımız, bu laik devleti, 
çöken bir imparatorluğun enkazı altından; dünyada ilk kez ulusal kurtuluş savaşı vererek kan 
ve ateşle kurmuştur. 

1980'li yıllara kadar, bütün geriye dönüş ve engelleme çabalarına, darbelere karşın, cum
huriyet devrimi, cumhuriyet kültürü, önemli siyasal ve sosyal değişimleri de yaşayarak, aşa
rak, karşı kültür direnişini yenerek, laik devlet ilkesini ısrarla korudu. Bu değerler, altmış yıl
dır canı ve kanı pahasına, siyasal birikimimiz tarafından korunageldi. 

Değerli milletvekilleri, uluslaşmanın ürünü olan, din ve bilimi ayıran, kaynağını dogma
tik kurallardan değil, bilimden, yaşamın içinden ve hukukun üstünlüğünden alan laik devlete 
karşı, son on yıldır, teokratik devlet düzenini amaçlayan karşı kültür, bütün boyutlarıyla saldı
rıya geçti; hem de dünya ulusları, dünya hakları barışa, özgürlüğe, aydınlığa, kardeşliğe doğru 
dörtnala koşarken, hem de 21 inci Yüzyıla on yıl kalmışken. 

Yaşadığımız bunalım, toplumun, toplum yapımızın tüm kurumlarına ulaştı; yasama or
ganı bunalımda, yürütme organı bunalımda, yargı erki bunalımda, üniversiteler bunalımda; 
kısaca, ülkenin tüm kurumları bunalım altındadır. Ülkede can ve mal güvenliği kalmadı. 12 
Eylül darbesinin gerekçesi yapılan çok yönlü terör, şimdi de toplumu kaygı ve korkunun cen
deresinde yönlendirerek, yeniden can almaya devam ediyor. 

12 Eylül müdahalesinin baskıcı gücüyle çok rahat bir uygulama alanı bulan ve kesintisiz 
uygulanan bu ekonomik model bugün iflas etti. 42 milyar dolar dış borç, 60 trilyona yaklaşan 
iç borç, pul olan para, insanlarımızı doyuramayan tarım, vazgeçilen sanayileşme, 10 milyon 
işsiz, üniversite kapılarından kovduğunuz yüzbinlerce genç, hastane kapılarında süründürdü
ğünüz milyonlarca hasta; vergi, zam ve enflasyonla ezdiğiniz emekçi ve emekli yığınlar, bu if
lasın yakıcı göstergeleridir. 

Değerli milletvekilleri, bu nedenle ülkemizde sevgi, saygı, huzur barış, birlik ve dayanış
ma kalmamıştır; âdil olamayan bu Hükümet şimdi kargaşa biçmektedir. 

Adaletsizliğin ve dengesizliğin doğal sonucu olarak, toplum, yeni arayışlara doğru itilip, 
hızla bir kaosun içine sürükleniyor. Toplumumuza, bugün, ya terörle birlikte ya da demokrasi 
dışında yaşama tercihlerinden birisi dayatılıyor. 

Bugün, ülkemizin doğusunda da batısında da terör var. Metropol kentlerimizde soygun
suz gün geçmiyor. Soygunlar, gelecek daha kanlı ve daha yaygın bir terörün bütçesini oluşturu
yorlar. Laik bilim adamları, gazeteciler, politikacılar her gün birbiri ardına öldürülüyor, irti
ca, can alarak, kan dökerek, laik devlete karşı savaş açtı. Siyasal kan davaları artarak sürüyor. 
Ara rejimde adı "îşkenceci"ye çıkmış kişiler, teröre hedef teşkil ediyorlar. Korku ve güvensiz
lik toplumun üzerine çöktü. 

Böyle bir ortamda hukuk devletinden söz etmek mümkün değildir. Çünkü, Cumhurbaş
kanı, Cumhurbaşkanı değildir; Başbakan, Başbakan değildir; Hükümet, Hükümet değildir; 
Yasama Meclisimizin bütçe yapma ve denetleme yetkilerine el atılmıştır. Bütün yetkiler, 
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sorumlu olmayan bir kişinin elinde toplandı. Buda yetmedi, Sayın özal, Türkiye'yi haksız bir 
savaşa sokabilecek yola da girdi. Üstüne üstlük, ettiği yemine rağmen ve laik devleti korumak 
ve kollamakla görevliyken, âdeta, din devletini korumakla görevli bir başkan gibi davranıyor. 
Başbakan olarak atadığı kişi ise, asaleti tasdik edilmemiş memur gibi ortalıkta dolaşıyor. (SHP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Ayıp ayıp... Çok ayıp... 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Hükümet, huzuru sağlamak iddiasıyla, İstanbul'da gö

revli'polis sayısını 14 binden 25 bine çıkarıyor, İstanbul Belediyesinin, fakir İstanbul halkı için 
ithal edeceği 650 otobüs için gerekli teminatı engelliyor; ama, 50 polis panzeri için ek ödenek 
çıkarıyor. 

İşçi ve gecekondu semtlerinde jandarma operasyonları sürüyor, üniversite polisi hazırlık 
yapıyor. 

Güneydoğuda insan hakları askıda tutuluyor, köyler boşaltılıyor, evler yıkılıyor. Terörü 
engelleyemeyen bu Hükümet, çareyi, Mecliste bekleyen idamların infazında görüyor. Cumhu
riyet tarihinde böyle bir dönem yaşanmadı. Devlet düzeni bu kadar bozulmadı. Halk bu kadar 
ezilmedi. Keyfî yönetim bunca ağırlığıyla egemen olmadı. Yasalar ve Anayasa hiçbir dönemde 
bu kadar pervasızca çiğnenmedi. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye bu duruma nasıl geldi, nasıl getirildi, bu oluşumda hükü
metin payı nedir, sorumluluğu nedir sorularına cevap aramak, hesabını sormak, bu Parlamen
todan halkın beklediği en yüce görevdir, gensoru bu nedenle verilmiştir. Çünkü, ülkemizde, 
yine 1980 öncesinde olduğu gibi, terör havaları estirilmeye başlandı. Çok değerli kayıplar ver
dirildi. 

Nedir ülkede yapılmak istenen? Nedir terör değerli milletvekilleri? Terör; bir başka deyiş
le siyasal şiddet, siyasî iktidarı ele geçirmek isteyen güçlerin, onu yıpratmak, yığınlara korku 
salarak kişileri sindirip sahipsiz kaldıkları inancını pekiştirerek, siyasal programını kabul ettir
mek yöntemi olarak geliştirilen eylemler bütünüdür, özellikle son onbeş yıldır, toplumun ge
lişmesini durdurmak, demokratikleşmenin önünü tıkamak ve çağdaşlaşmasını engellemek is
teyen iç ve dış güçlerin işidir. Bu anlamda ve bu boyuttaki terör tehdidi bugün de artarak de
vam etmektedir. (SHP sıralarından "Hükümet yok" sesleri) 

Hükümet yok efendim. 
BAŞKAN — Var efendim var; Sayın Aksu, İçişleri Bakanı olarak, zatı âlinizi dikkatle ta

kip ediyor. 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Bugün görüşmemizi ve gündemimizi belirleyen terör teh

didi, terörün sadece bir bölümüdür. Konuşmakta olduğumuz terör, devletin laik niteliğini he
def alan dinci, siyasal şiddet uygulamalarıdır. 

Değerli milletvekilleri, tartıştığımız, asla ve asla, din değildir, dinî inançlar değildir, inan
mış Müslüman yurttaşlarımız değildir; tartıştığımız, dinin siyasallaştırılmasıdır, dinin siyasete 
alet edilmesidir ve bundan destek alan terördür. Bilindiği gibi, felsefesi gereği, laik karşıtı ha
reketin hedef aldığı kavramların başında, İslam toplumlarındaki laik ve demokratik devlet ya
pısı gelir. Bağımsız ve demokratik Türkiye Cumhuriyetine terör bu nedenle musallat olmuştur. 
Çünkü, İslam dünyasında laik devlet düzenini benimseyen tek ülke Türkiye'dir, biricik model 
budur. 
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1980 öncesi Türkiye, İslam ülkeleriyle, ölçülü, dengeli ve sağlıklı ilişkiler içerisindeydi; on
ların ve halklarının saygısını kazanmıştı. Sizin yönetiminiz ise, maceracı bir görünüm arz et
mektedir. Bugün, Ortadoğu ülkeleri totaliter rejimlerle idare ediliyor. Bu ülkelerin yönetimle
ri, baskıcı yöntemlerini sürdürebilmek için, laik ve demokratik devlete karşıdırlar. Biz ise laik 
ve demokratik bir ülkeyiz* çağdaşlığımızı, bütünlüğümüzü buna borçluyuz. Kim kimi örnek 
alacak?.. Tarih boyunca biz onlara örnek olduk, yine de biz onlara örnek olacağız ve er geç 
onlar da bizim laik ve demokratik devlet modelimizi benimseyeceklerdir. 

Değerli milletvekilleri, laiklik karşıtı hareketin tırmanmasına, 12 Eylül yönetiminin yanlış 
davranış ve kararları ile ANAP Hükümetlerinin bilinçli ve sistemli uygulamaları neden olmuştur. 

Kenan Evren döneminde, laik eğitimden adım adım vazgeçildi, dinci eğitimin yerleşmesi
ne göz yumuldu; din ve ahlak dersleri, ilk ve ortaöğretim kurumlarında zorunlu hale getirildi. 
35 orta, 92 lise dengi imam-hatip okulu açıldı; Harp okulları dışında, imam-hatip çıkışlıların 
üniversite ve yüksekokullara girmeleri sağlandı ve böylece, bürokrasi için öncü dinci kadrolar 
üretildi. 

Kenan Evren, hacca giden ilk devlet başkanı. Kazablanka'daki tslam Konferansına katılıp 
tSEDAK toplantısına başkanlık eden ilk Cumhurbaşkanı olarak, altmış yıllık Kemalist gelene
ği bozmaktan çekinmedi. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Hacca gitti diye mi? 
ERDAL KALKAN (Devamla) — 12 Eylül döneminde yurt dışında görev yapan din gö

revlilerinin maaşlarının Rabıta teşkilatlarınca ödenmesine göz yumuldu. Bununla da yetinü-
medi; amacı şeriatı yeryüzüne yaymak ve uluslararası tek bir cihan devleti kurmak olan tslam 
kuruluşlarına üye olundu. Atatürkçü laik öğretim üyeleri ve görevlileri, 1402 sayılı Yasadan 
yararlanılarak üniversiteden uzaklaştırıldı, yerlerine, laiklik ve Atatürk karşıtı öğretim üyeleri 
atandı. Atanan bu kişiler, YÖK kanalı ile akademik unvan ve idarî görevlerle ödüllendirildiler, 
bu dönemde önemli görevlere getirildiler. 

Zamanı iyi kullanmak için, örneklere girmeyerek, Anavatan İktidarları dönemine geçmek 
istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Hükümetleri döneminde ise bilinçli ve sistemli olarak, 
laiklik karşıtı hareketin altyapısı oluşturuldu. İlk aşama olarak, bu harekete çok büyük bir eko
nomik güç sağlanması planlandı. Bu amaçla, Suudî sermayesi, Faisal Finans, İslam Kalkınma 
Bankası, Arap sermayesi ile ortak şirketler, Aramco bağlantılı Rabıta ve buna bağlı finans ku
ruluşları devreye sokuldu. Bu kuruluşlar, laiklik karşıtı harekete ve örgütlerine oluk gibi para 
akıttılar. Danışmanı Korkut Özal olan İslam Kalkınma Bankasına, hiçbir yabancı kuruluşa 
tanınmayan vergi muafiyeti Birinci özal Hükümeti döneminde sağlandı. 

Değerli milletvekilleri, mantar gibi biten Aköz, özbağ, Bereket, Hizmet, Millî Kültür, Ana-
dotuhisarı, İlmi Hizmet gibi yüzlerce vakıf aracılığı ile toplanan paralarla, kurban derilerin
den sağlanan ve halktan alınan bağışlarla, irtica, bilinçli olarak desteklendi. Yeterli ekonomik 
güç sağlandıktan sonra, laiklik karşıtı hareket kamu kuruluşlarına ve bakanlıklara el attı. Bu 
kurumların başında millî eğitim ve güvenlik kurumları gelmektedir. 

Sayın Hükümet üyeleri, imam-hatip okullarına ihtiyacın çok üstünde maddî yardım, araç, 
gereç ve öğretmen sağladınız, kısıtlı ve bilgisiz ellerle yürütülen Kur'an kurslarını Anadolu'
nun en ücra köşelerine yaydınız. Devlet Hazinesinden sağlanan paralarla, laiklik dışı girişimle
ri desteklediniz ve hâlâ desteklemeye devam etmektesiniz. 
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MEHMET PERÇtN (Adana) — Kötü mü oldu? Papaz okulu mu açsaydık? 
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Bezmiâlem Valide Sultan Vakıf Üniversitesinin kurul

ması için, Anayasa ve yasaları zorladınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, tslam Kalkınma 
Bankasının 1,5 milyon dolar katkısıyla şeriat üniversitesi girişimine göz yumdunuz, ingiliz hay
ranı, Suriye yanlısı, Atatürkçülük ve laiklik düşmanı Şeyh Nazım'ı, Kıbrıs'ta en önemli dinî 
lider konumuna getirdiniz. 1 240 yurt ve pansiyonda barınan 80 bini aşkın yoksul çocukları
mız, sizin zamanınızda Nurcu ve Süleymancı tarikatların eline terk edildi. Karşılıksız burs ve
rilerek ve beslenmeleri sağlanarak, üzerlerindeki manevî baskı pekiştirilen çocuklarımızın laik 
ve çağdaş eğitim alması için hiç ama hiçbir çaba sarf etmediniz, tslam araştırma enstitüleri, 
vakıflar ve ilim yayma cemiyetleri vasıtasıyla, laiklik karşıtı hareketin teorisinin geliştirilmesi
ne, konferans ve panellerle kökleştirilmesine göz yumdunuz. 

Değerli milletvekilleri, laiklik karşıtı hareket, bu iktidar döneminde, TRT kanalıyla ka
muoyunu etkilemek ve yönlendirmek amacıyla yoğun propaganda faaliyeti başlattı. Bu ikti
dar döneminde milyonlarca çağdışı kitap, haftalık ve aylık dergi 37 adet günlük gazete milyon
larca broşür, ses ve videobant, sinema filmi, bedava olarak ülkenin en ücra köşelerine dağıtıl
dı; yoksul halkımızın beyinleri yıkandı. Bu iktidar döneminde, Cemalettin Kaplan'ın ses ve 
video kasetleri, Iran Anayasasının kopyası olan Anayasa taslağı; Almanya, Avusturya, isviçre 
iran'ın Kum kentinde eğitilen mollalar aracılığıyla, kamuoyuna yansıtıldı. Bu birikimin doğal 
sonucu olarak, laiklik karşıtı hareket, devlet yönetimine sızma ve giderek önemli mevkileri ele 
geçirme aşamasına geldi. Sızamadığı Türk Silahlı Kuvvetleri yerine ve ona karşıt olarak 110 
bin kişilik içişleri Bakanlığı kadrosunu ve polis teşkilatını ele geçirmeye başladı; bunun için, 
her vasıta mubah sayıldı. Memur sınavlarında yeni yöntemler kullanılarak, takıyyecilik kulla
nılarak, devlet yönetimindeki laiklik karşıtı kadrolaşma ve yöneticileri mollalaştırma progra
mı hayata geçirildi. 

Yeni memur alınmasına dair sınavlar konusunda çarpıcı bir misali Yüce Meclise sunmak 
istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından büyük masraflarla eğitilen, yetiştiren, eğitimi sı
rasında 5 bini aşkın mermi yakan, askerliği sırasında en sıcak bölgelerde görev yapan yetenekli 
komando erlerimiz, terhis olduktan sonra, içişleri Bakanlığına polis memuru olmak için baş
vurur; imtihana girerler, yazılı imtihanda yüksek puan alarak sözlü imtihana girmeye hak ka
zanırlar; ancak, sözlü sınavlarda sorulan sırat-ı müstakim ve din ağırlıklı soruları bilemedikle
ri için polis örgütüne alınmazlar. 

Bu basit örnekten de anlaşılacağı gibi, laiklik karşıtı hareket, eğitilmiş, yetenekli, laik dünya 
görüşlü kişileri polis örgütünde istihdam etmek istememektedir. 

Sayın Hükümet üyeleri, laiklik karşıtı hareketin kontrol edemediği, yönlendiremediği devlet 
memurları için ise uygulamak istediğiniz programı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
kadar ulaştırdınız. ANAP milletvekillerince verilen yasa teklifi uyarınca, devlet memurları için 
zorunlu din eğitimini, Atatürk'ün laik Meclisine getirdiniz. Aynı tavrı, günlerdir, türban ko
nusunda da sergilemektesiniz. Millî Eğitim Bakanlığını ve bu Bakanlığa bağlı yönetici kadro
ların yarısını aşkın bölümünü asil ve vekil sıfatıyla imam-hatip çıkışlı kişilerin eline teslim ettiniz. 

1984-1987 yılları arası, 1 247 adet, laiklik ve Atatürk karşıtı çağdışı kitabı, sakıncasız bu
larak, cumhuriyet gençliğinin beyinlerini sistemli bir biçimde yıkattınız. 
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Bütün bu eylemlerin doğal sonucu olarak, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdür
lüğü şeflerinden Orhan Sarıca, Atatürk ve annesi hakkında sapık fikirlerle dolu düzmece bel
geleri basmaya cüret etti ve suçüstü yakalandı. 

istanbul Üniversitesi tslam Araştırma Enstitüsü Direktör Yardımcısı ve aynı zamanda Mar
mara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dekanının himayesi ile yayımlanan ve Hurşit Ahmet ve 
Zafer Ensari tarafından hazırlanmış bulunan kitapta, Atatürk'ün Islama en büyük zarar veren 
kişi olduğu, halifeliği kaldırarak yerine Türk milliyetçiliğini ikame ettiği, şeriat yasaları yerine, 
batı yasalarını getirdiği, medrese sistemi ve tarikatları yasaklayarak tslam yaşamını altüst etti
ği anlatılmakta olup, bu kişileri cezalandıracak yerde korudunuz, ödüllendirdiniz ve bu tür 
zararlı fikirleri genç dimağlara aşılamasına göz yumdunuz. 

GALÎP DEMtREL (Malatya) — Buna sen de inanmıyorsun ya... 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Yüreğin yetiyorsa gel buradan söyle. 

Bunun doğal sonucu olarak, CIA Ortadoğu Sorumlusu ve istihbarat Başkan Yardımcısı 
Graham Fuller basına yaptığı açıklamada, "Türkiye, artık kendisini tslamın içinde yaşamaya 
alıştırmalıdır, tslam ile demokrasi arasında bir yöntem bulup, bu şekilde yönetilmelidir" diye 
yorum yapabilmiştir. 

Sayın Başkan, biraz da içişleri Bakanlığından söz etmek istiyorum : Bu Bakanlık, müste
şarından genel müdürüne genel müdüründen genel müdür muavinine, genel müdür muavinle
rinden daire başkanlarına kadar, ahiret işlerine öncelik veren çeşitli tarikat mensuplarının yö
netimi altındadır. Bu tür yöneticiler vasıtasıyla, laiklikten, demokrasiden ve bilimden yana, 
çağdaş emniyet görevlilerini karşıt ve düşman ilan ederek, çeşitli baskı yöntemleri ve sürgün
lerle istifaya zorladınız. istifa etmeyenlerin bir kısmını ise, sudan sebeplerle, meslekten ihraç 
ettiniz. Bu konuda oldukça da başarılı oldunuz. En son olarak, Bilecik Emniyet Müdürlüğün
de, emniyet müdürü kariyeriyle görevli Şube Müdürü Günay Uslu'yu, idare mahkemelerine 
verdiği dilekçelerinde, emniyet örgütüne tarikatların sızdığını, tarikatçı polislerin, emniyet ör
gütünün yetkili görevlerine atandığını, böylece, polisin, tarikatların yönetimine ve yönlendiril
mesine sokulduğunu ileri sürdüğü için, yıldırım hızıyla, meslekten ihraç ettiniz. Bu küçük ör
nek dahi, laik ve Atatürkçü polislerin ne kadar güç şartlarda görev yaptığının önemli bir gös
tergesidir. 

Bütün masrafları Suudî Arabistan Krallığı tarafından karşılanarak hacı yapılan valiler, vi
layetlerimizi; emniyet müdürleri ise güvenlik örgütlerimizi yönetiyorlar. En son atanan 99 kay
makamın 44'ü imam-hatip kökenli. Artık, emniyet müdürlüğünde, tayinler, tarikat şeyhleri
nin, özellikle Çizreli Şeyh Abdullah'ın, Adıyamanlı Şeyh Reşit Erol'un tavassutuyla yapılıyor. 
Şeyh Reşit Erol ile içişleri Bakanının yakınlığı kamuoyunca biliniyor. Valiler ve emniyet mü
dürleri, telefonlarda birbirlerine, artık, "merhaba" yerine, "alo" yerine, "Selamünaleyküm"; 
"Sayın valim"yerine "hacım" diye hitap ediyor. 

Bursa Polis Okulu tamirhanesinin bir bölümünün, Burdur Polis Lokalinin yansının bölü
nerek mescit yaptırılmasına göz yumdunuz. 

Değerli milletvekilleri, sırası gelmişken söylemeden edemeyeceğim; Meclis külliyesinde, bu 
fakir bütçeden milyarlar harcayarak yaptırdığımız cami dururken, Genel Kurulun bulunduğu 
binanın bir bölümünün mescit olarak kullanılması da manidardır. 

ZtYA ERCAN (Konya) — Mescide karşı mısın? 
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METİN GÜRDERE (Tokat) — Nasıl bir mani? 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Artık, polis bayramlarında mevlit okutulmakta, polis 

memurları, manevî baskıyla, namaz kılmaya zorlanmaktadırlar. Emniyet teşkilatında gerici ey
lemler o derece ciddî boyutlara ulaşmıştır ki, millî güvenlik toplantılarının birinde, İçişleri Ba
kanı Sayın Aksu uyarılmış ve eleştirilmiştir. Bunun üzerine, Sayın Aksu, "Gizlidir" kaşesiyle, 
polis okullarındaki eğitim planının, Atatürkçü düşünceyi esas alan yeni bir planla değiştiril
mesi ve bu planın 1.3.1990 tarihinden itibaren geçerli olması için genelge göndermek zorunda 
kalmıştır. 

Bütün bunlar yetmedi; emniyet teşkilatındaki laiklik karşıtı kayırma ve baskıyı, görevlile
rin terfilerine kadar yansıttınız. Artık, bir üst dereceye terfide "selamünaleyküm" demek, oruç 
tutup namaz kılmak yeterli olmamakta, hacca da gitmek gerekmektedir. Hacca gittikleri için 
birkısım kadroların hızla terfi ettirildiğini biliyoruz. Bugün, İsparta, Burdur, Elazığ, Bayburt, 
Sivas, Tokat, Siirt, İzmir, İzmit Emniyet Müdürleriyle Trafik Daire Başkanı Abdullah Aldo-
ğan'ın tarikatçı olduğu konusundaki iddialar ayyuka çıkmıştır. 

Yeşilköy Polis Okulu Müdürü, fanatik dinci olup, hakkında son derece olumsuz raporlar 
bulunmasına rağmen, bu kişiyi halen aynı görevde tutmaktasınız. İlahiyat Fakültesini, Yüksek 
İslam Enstitüsünü dışarıdan bitirmiş kimselerin polis akademilerinde görevlendirilmesini uy
gulamaya koydunuz. Bugüne kadar, 77 İlahiyat Fakültesi ve Yüksek İslam Enstitüsü mezunu, 
polis akademilerinin özel eğitim sınıfına sınavla alındı ve bu kişiler bir yıl öğrenim gördükten 
sonra, Hükümetinizce, önemli görevlere atandılar. 

Değerli milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Baş
kanı ile Yardımcısının, tarikatçı olduğu, İKK (İstihbarata Karşı Koyma örgütü) tarafından ra
por edildiği, bu nedenle takibe alındığı belirtilmiş iken, 1960'lı yıllarda "önemli İşler Genel 
Müdürlüğü" adı altında kurulan ve bugünkü görevi, emniyet örgütü içerisindeki sakıncalıları 
tespit etmek, fişlemek ve dinlemek olan "İstihbarat" gibi önemli bir örgütün başında bu tür 
kişilerin bulunması gerçekten vahimdir. Bu kişiler, şimdi, kimin namaz kılıp kılmadığını, ki
min oruç tutup tutmadığını takip etmekte, laik cumhuriyete yönelik sakıncalı kişiler, onları, 
hiç mi hiç ilgilendirmemektedir. 

Laiklik karşıtı hareketin, İçişleri Bakanlığında özel örgütlenmesinin temel amacı ise sıza-
madıkları Türk Silahlı Kuvvetlerinin Atatürkçü, laik 65 bin kişilik muvazzaf kadrolarına kar
şı, 110 bin kişilik örgütünü tehdit unsuru olarak tutmak ve zamanı gelince eyleme sokmaktır. 
Bu hareketin örgütlenmesinin İçişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcı
larının birisi tarafından yapıldığına dair iddialar vardır. İddialar ciddidir; fakat, üzerine gidil
mediği için, giderek, İçişleri Bakanlığımız, Atatürk ve laiklik karşıtı kişilerin eline geçmektedir. 

Ankara Polis öğrenci Yurdundan, babası solcu diye, Alevi diye, zor şartlarda tahsil gören 
35 adet polis çocuğu sokağa atılmakta, bu yurda Tercüman ve Türkiye dışında gazete gireme
mektedir. 

ömründe terörist görmemiş, terörist sorgulamamış, doğu ve güneydoğuda zorunlu hiz
met yapmamış bir memuru, tek özelliği, karısı Sayın Semra özal'ın koruma müdürü diye Te
rör Dairesinin başına atadınız. İçişleri Bakanlığında kızakta tutulan yığınla emniyet müdürü 
varken, Personel Daire Başkanlığını, Atama Şube Müdürlüğünü, Sicil Şube Müdürlüğünü, İş
lem Şube Müdürlüğünü, başkomiser ve emniyet amirlerince vekâleten yönetiyorsunuz. Terörü 
bu yapıyla mı engelleyeceksiniz? Katilleri bu yapıyla mı adalete teslim edeceksiniz?.. 
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Değerli milletvekilleri, adım adım ele geçirmeye yönelik bu strateji, Adalet Bakanlığına 
da el atmış olup, imam hatip kökenli yargıç ve savcıların sayısı giderek artmaktadır. Adalet 
Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişlerinin 11 tanesi imam-hatip çıkışlıdır. Bakan, Müsteşar ve di
ğer üst dereceli bürokratlar bu yeni yapılanmaya göz yummaktadırlar. 

ADtL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — tmam-hatipliler Türkiye dışından mı? 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Personel Genel 

Müdürü, özel Kalem Müdürü, Sağlık Eğitimi Genel Müdürü ve Bakan, imam-hatip kökenlidir. 
TEVFtK ERTÜRK (Ankara) — Özel Kalem Müdürü, hanım. Ayıptır!.. 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Yem Sanayii Genel Müdürü de, Said-i Nursi'nin risale

lerini fotokopi makinesinde çoğaltarak, memurlara dağıtmakta... (ANAP sıralarından gürül
tüler) "Düzen Muhasebe" isimli şu kitaba bakın, bir sürü matematik hesabın içerisinde, bura
da, laiklik düşmanı, çağdaşlık düşmanı yayınlar yer almaktadır. Bu, sizin iktidarınızda, sizin 
Genel Müdürlüğünüzde dağıtılmakta ve devletin parasıyla, genç dimağlar zehirlenmekte bu 
kitabın ve içerisinde de Said-i Nursi'nin, yine Yem Sanayiinde bir fotokopi makinesinde bastı
rılarak çoğaltılan risaleleri, oradaki memurlara dağıtılmaktadır. 

Yine, Afyon Valinizin burada davetiyeleri var. Bütün programlarda, "Açılış ve Kuran-ı 
Kerim" diyor. 

ŞEVKt GÖĞÜSGER (Kırşehir) — incil mi okunacak? 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Siz, buraya, laik cumhuriyeti korumaya, kollamaya ye

min ederek geldiniz. Yüreğin yetiyorsa, gel burada yüce Türk halkına bunları söyle!.. Siz, bu
rada, çağdışı, bağnaz bir gerici devletin savunucusu değilsiniz. Siz, laik Türkiye Cumhuriyeti
nin milletvekillerisiniz. (ANAP sıralarından gürültüler, SHP sıralarından, "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

A. CENGtZ DAĞYAR (Antalya) — Din düşmanı mısın? Dine karşı mısın? 

ERDAL KALKAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bütün bu olumsuzluklar yaşa
nırken, bundan tahminen bir hafta kadar önce, ilk kez tarikatlar şûrası toplandı. Ülkede faali
yet gösteren tarikatların tümü, belirli bir amaç uğruna ve tek bir örgütt çatısı altında güçlerini 
birleştirerek, tek elden yönetilme aşamasına geçtiler. Bu oluşumda, Korkut Özal ve ANAP is
tanbul ti Başkanı Eymen Topbaş aktif rol aldı. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — O gazete yanlış yazmış, doğrusunu oku. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim. 
Devam buyurun Sayın Kalkan. 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bütün bu gelişmeler ve yaşanan 

olaylar karşısında, böyle bir yapılaşmanın tepesinde bulunan Hükümeti masum ve iyi niyetli 
saymak, olayları görmemezlikten gelmek olur. Bu yapılaşmayla, Hükümet üyelerinin bir kıs
mı arasında orgafrik bağ bulunduğu iddiaları vardır. Missouri Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa
kültesince hazırlanan ve ABD yönetimi içinde yankılar yaratan rapora göre, birkısım eski ve 
yeni kabine üyeleri ile birkısım milletvekillerinin tarikatçı olduğu iddia edilmektedir. Biz, SHP 
Grubu olarak; ANAP Grubunda, laik, cumhuriyetçi, Atatürkçü ve sağduyu sahibi kişilerin 
ağırlıklı olduğunu; irticaa ve antilaik davranışlara ödün vermeyeceğini, çağdışı tavırlara göz. 
yummayacağını biliyoruz, inanmak istiyoruz. 

TEVFİK ERTÜRK (Ankara) — Niçin konuşuyorsun o zaman? 
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ERDAL KALKAN (Devamla) — "Birkısım milletvekillerinin..." Dikkat edin... 
TEVFÎK ERTÜRK (Ankara) — İsim ver, isim!.. 
ERDAL KALKAN (Devamla) — ... güvenmek istiyoruz; bu arkadaşların mücadelesine 

saygı duyuyoruz, başarılar diliyoruz ve destekliyoruz. 
A. CENGtZ DAĞYAR (Antalya) — O zaman, gel bizim partiye!.. 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, şimdi soruyorum sizlere : Bu ya

pı ile mi, bu Hükümetle mi, bu Başbakanla mı, bu İçişleri Bakam ile mi laik cumhuriyet koru
nacak... (ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Gölgelerle, gölgelerle... 
ERDAL KALKAN (Devamla) — ... cinayetler engellenecek, katiller ve katillere emir ve

ren gizli örgütler yakalanarak, cezalandırılacak?.. Bizce, şimdilik bu mümkün görünmüyor. 
(ANAP sıralarından "Gölge karar verecek" sesleri) 

Değerli milletvekilleri, mümkün görünmüyor, niçin mümkün görünmüyor; çünkü, bu ör
gütlülüğün en tepesinde Sayın Turgut özal bulunmaktadır. Sayın özal, çok yönlü bir insandır. 
Kendisi, akıllı bir dinci, Amarikancı, işverenci; hatta, zaman zaman Atatürkçüdür. Gün geldi, 
Sayın özal, Nakşibendi Şeyhi Zait Kotku'dan irfan ve feyz aldı; gün geldi, Anıtkabirde Ata
türk'e övgüler yazdı. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sayın Reisicumhur hakkında böyle konuşamazsın. 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Daha, 1970'li yıllarda, Devlet Planlama Teşkilatı Müs

teşarı iken, tarikatçıları Devlet Planlama Teşkilatına dolduran odur. Devlet dairesinde ilk mes-
citi açan, kardeşi Korkut özal'la birlikte takunya ile gezerek, adını "takunyalı biraderler"e 
çıkaran odur. 27 Eylül 1970 tarihinde DPT'de tarikatçılık yaptığı... 

DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — Cumhurbaşkanı hakkında böyle 
konuşamazsın. 

ERDAL KALKAN (Devamla) — ... laik dünya görüşünden uzak kadroları teşkilata 
atadığı... 

DEVLET BAKANI İSMET ÖZARSLAN (Amasya) — Cumhurbaşkanı hakkında böyle 
konuşamazsın. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ERDAL KALKAN (Devamla) — Bir dakika... Cumhurbaşkanı hakkında... Buyurun, bu, 
Millet Meclisinin tutanat dergisi beyefendi, işte burada. Sayın Cumhurbaşkanının... 

BAŞKAN — Sayın Kalkan, Genel Kurula hitap edin lütfen. 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Sayın Cumhurbaşkanının, laiklik karşıtı davranışta bu

lunduğu gerekçesiyle, hakkında Yüce Meclise verilen araştırma önergesi burada. Buyurun bu
na da itiraz edin!... Bunlar Meclis zabıtları... (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kalkan, 6 dakikanız var, toparlamanızı rica ediyorum. 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Sağ olun Sayın Başkan. 
DPT'de müsteşar iken... 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Bakanlar hatibi dinlemiyorlar, dinlemesini öğrensinler. 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Bakan dinlemiyor. 
BAŞKAN — Sayın Kalkan, bir dakika... 
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Buyurun Sayın Gürpınar. 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Bakan dinlemiyor, ayakta duruyor. Niye?.. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Bakanlar dinlemesini öğrensinler, bakan gibi otursunlar orada. 
BAŞKAN — Şu söylediklerinizi siz kendinize reva görüyor musunuz? İstirham ederim... 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Ben söylemiyorum beyefendi; bunlar Meclisin zabıtları. 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Size söylemiyorum ben, bakanlara söylüyorum. 
BAŞKAN — Saat burada, gerçek burada... Şu kelimesine kadar bir müdahale etmedim. 

Türkiye Cumhurbaşkanına "Cumhurbaşkanı değildir" dedi, gene müdahale etmedim. Neye -
itiraz ediyorsunuz? İstihdam ederim... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Size söylemiyorum Sayın Başkan, bakanlara söylüyorum ben. 
BAŞKAN — İstirham ederim arkadaşlar... Biraz ciddiyet, biraz insaf lütfen... 
Buyurun Sayın Kalkan. 
ERDAL KALKAN (Devamla) — DPT'de müsteşar iken din olayını planlama unsuru ola

rak kullanmaya kalkan... (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Devam buyurun. 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Gerçek mi, değil mi bunlar değerli arkadaşlar? Üç kez 

hacca giden, sonuncusunu da Başbakan iken eda eden ve hacı oluşunu TRT ekranlarından Yü
ce Türk Halkına seyrettiren ben miyim, özal mı?.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Hepsi yalan! 
MEHMET PERÇİN (Adana) — Enternasyonale mi gitmesi lazım? 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Annesi merhume Hafize özal'ın, Şeyh Mehmet Sait Kot-

ku'nun Süleymaniye Külliyesindeki mezarının yanına gömülmesi için Bakanlar Kurulu karar
namesi hazırlayan, bu kararnameyi, Atatürkçülüğüyle övünen Kenan Evren'e yıldırım hızıyla 
imzalatan, Ankara'da gösterişli cuma namazları kılan ben miyim, Sayın Turgut özal mı?.. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyelim lütfen. 
YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — Allah senin belanı versin!.. 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri... (ANAP sıralarından gürültüler) 
YILMAZ SANlOĞLU (Ordu) — Cumayı inkâr eden Allah'ı da inkâr eder. Allah belanı 

versin!.. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... Sayın Sanioğlu, lütfen... 
YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — Allahını inkâr ediyor burada (SHP sıralarından "Otur 

yerine" sesleri) 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Gücün varsa gel buraya, gel... 
BAŞKAN — Sayın, Sanioğlu, lütfen efendim... 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, eylemci bir dinciden de kısaca 

söz etmek istiyorum : 
YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — Ayıp, ayıp!.. Müslümanız elhamdülillah. 
ERDAL KALKAN (Devamla) — 1989 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti Devletinden maaş 

alan Adana eski Müftüsü Cemalettin Kaplan'a göre, laiklik karşıtı hareket, medrese, -yani, öğ
renme ve bilinçlenme- tekke, -yani, örgütlenme- kışla, (yani, silahlanma ve eylem aşamasından 

— 33 — 



T.B.M.M. B : 23 23 . 10 . 1990 O : 1 

geçecektir. Bu birliktelik, kışla aşamasında daha belirgin, daha net ve yoğun olmalıdır. Artık, 
laiklik karşıtı hareket üzerinde hazırlık aşamasına gelinmiştir. Nitekim, hazırlık aşamasında, 
Türkiye'de, değişik vilayetlerde toplu namazlar kılındı, toplu dinci gösteriler yapıldı. 

YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — Ayıp, ayıp... (SHP sıralarından, "Otur yerine be" ses
leri) Ne var?.. Burada Allah'ı inkâr ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Sanioğlu, lütfen oturun efendim; lütfen oturun... 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Türban girişimiyle, üniversitelerin ve toplumun tepkile

ri denendi. 
YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — Ayıp, ayıp!.. Allah'ı inkâr ediyor burada. 
BAŞKAN — Sayın Sanioğlu... 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Sayın Sanioğlu, bunlar yalan mı doğru mu? 
YILMAZ SANİOĞLU (Ordu) — Topu yalan! 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Yüreğin varsa, gel burada söyle. 
BAŞKAN — Sayın Kalkan... 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Yüreği varsa, gelsin, İçişleri Bakanı burada cevap versin. 
ZİYA ERCAN (Konya) — Az sonra alacaksınız cevabını. 
BAŞKAN — Sayın Kalkan, sözlerinizi toparlayın. 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Kitap yakma ve sergi basma gibi eylemlerle, laik güçle

rin gücü denendi. 
Değerli milletvekilleri, bu dönemde, dikkatli bir göz, aynı dönemlerde, ülkemizde yabancı 

terör eylemcilerinin, gizli servislerin ve ajanların cirit attığını, kıyasıya dövüştüğünü kolaylıkla 
görecektir. Çünkü, laiklik karşıtı harekete göre, Islamın iç düşmanlarının başında, İslam cum
huriyeti dışında kalan tüm Müslüman ülkelerin hükümetleri ve devlet yapısı gelir. Bunu, ay
dınlar ve dinî azınlık gruplar takip eder. İslam devrimi için ve bu devrimin diğer İslâm ülkeleri
ne ihracı için, dış hareket ile yerli laik karşıtı hareket birlikte olmalıdır ve aynı amaca hizmet 
etmesi lazımdır. Amaç, Türkiye için, laik devleti tüm kurumlarıyla yıkıp islam cumhuriyetini 
kurmaktır. Artık, iç ve dış güçler el ele vermişler, işi birlikte götürüyorlar. Hareket ileri aşama
ya gelmiştir. Olağanüstü ekonomik güçleri, iktidar ve dış destekli örgütleri, devletteki kadrola
rı, yayın organları, mollaları ve liderleriyle, hareketin maddî temelleri tamamlanmıştır. Hedef, 
laik kurumlardır, hedef çağdaş dünya görüşüdür, hedef yurtsever aydınlardır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Kalkan. 
M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Aman dikkat et, beş saniye geçmesin. 
BAŞKAN — Efendim, ben yönetiyorum, usule uygun yönetiyorum; lütfen... 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Nitekim, Cemalettin Kaplan, "... Bir hareketimizle 50 

bin camide 50 bin imamı ayaklandırabiliriz" diye fetva verebilmekte; ses bantları meydanlar
da, kahvehanelerde dinlenmekte; videobantları Anadolu'nun en ücra köşelerinde seyredilmek
tedir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Günümüz Türkiyesinde, çağ atlattığınız günümüz Türkiyesinde, Urfalı İbrahim Halil'i 3 
yaşındaki oğlunu kesmeye ikna eden tarikat şeyhi serbes bırakılırken, okul duvarına "Savaşa 
hayır" sloganı yazdı diye 16 yaşındaki, mümeyyiz, olmayan küçük Nermin'i 10 gün göz atında 
tuttutktan sonra tutuklayan bu yönetimin gücü, 16 yaşındaki kız çocuklarına mı yetiyor? (SHP 
sıralarından alkışlar 
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MEHMET KAHRAMAN (Erzurum) — Yargıya inanmıyor musun?.. Yargının kararı. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Yargı yapıyor... Sen yargıya inanmıyor musun? 
ERDAL KALKAN (Devamla) — Sayın Hükümet, bu mudur sizin düşünce özgürlüğü

nüz? Gücünüz artık çocuklara mı yetmekte? Yüreğiniz varsa, gücünüz yetiyorsa, kanlı katilleri 
yakalayıp adalete teslim edin; Atatürk düşmanı, laiklik düşmanı valileri, müsteşarları, emni
yet müdürlerini görevden alın. Sayın Hükümet, karanlık güçler ülkede sürek avına çıktılar... 
Devlet seyirci... Siz ise, olayları, "Kanı yerde kalmayacak, katillerden hesap sorulacak" gibi 
beyanatlarla geçiştiriyorsunuz. Artık, size inanmıyoruz, artık size güvenemiyoruz. 

Şimdi, bu Yüce Meclisin huzurunda soruyorum : Sayın Hükümet, yeni kurbanlar kim
dir? Milletvekilleri mi? işadamları mı? (ANAP sıralarından "Sen olursun inşallah sesi) "in
şallah sen olursun" diyen adam gelip burada söylesin. Bu kafa ile, laik Türkiye'yi» cumhuri
yetçi Tür
kiye'yi, Atatürkçü Türkiye'yi, buraya getirdiniz. (ANAP sıralarından gürültüler) Terörün iş
birlikçisi olarak ilan ediyorum bu lafı söyleyeni. 

Yargıçlar mı? Belediye başkanları mı? Laik subaylar mı? Kimdir?.. Kim? Kim?.. Oysa, 
sizin göreviniz beyanatlar vermek değil, örgütlü suç şebekelerini, cinayet şebekelerini teker te
ker yakalayıp adalete teslim etmektir; ama, bu yapılaşma ile organik bağ içinde bulunduğu 
tartışılan bu Hükümetten, olayların önlenmesini, katillerin yakalanmasını istemek iyimserlik 
olur. Her şeye rağmen, bu Hükümeti, olayları önleyecek, katilleri yakalayacak, suç örgütlerini 
dağıtacak, yargılayıp, cezalandıracak bir erk olarak görmek istiyoruz; ama, maalesef göremi
yoruz. Çünkü, eylemcileri himaye ettiği konusunda ciddî kuşkular taşıyoruz. 

Sayın Hükümet, niçin bu örgütlerin üzerine varamıyorsunuz? Neden çekiniyorsunuz? Kim
den korkuyorsunuz? basında çıkan haberlere göre, istihbarat teşkilatının elinde terörle ilgili, 
özellikle laiklik karşıtı terörle ilgili ciddî bilgiler var. Bu bilgiler sizde de var; hatta Sayın MÎT 
Müsteşarı, yanılmıyorsam, "bu bilgileri, Parelamentoda grubu bulunan siyasî partilerin lider
lerine de verebileceğini" söyledi. Madem elinizde ciddî bilgiler var, bu bilgileri niçin kullanmı
yorsunuz? Yoksa, bu örgütlerden mi korkuyorsunuz? Korkmuyorsanız, nerede Aksoy'un ka
tilleri; nerede Emeç'in katilleri; nerede Dursun'un Hiram Abas'ın katilleri; nerede Üçok'un, 
Tunçsel'in katilleri? Nerede?.. 

Sayın Hükümet, katilleri, yakalayamazsanız, suç çetelerini adalete teslim edemezseniz, si
zi onların tarafı, sizi onların sorumlusu, sanığı olarak görmeye devam edeceğiz. 

Değerli milletvekilleri, siyasal şiddetin durdurulmasının ve laik cumhuriyetin korunması
nın tek çaresi, bu Hükümetin çekilmesidir, istifa etmesidir; çekilmediği takdirde, düşürülmesidir. 

Bu yüce çatının altındaki laik, demokrat, liberal, cumhuriyetçi milletvekillerine sesleniyo
rum; bu gensoruya, siyasal bağlarınızdan sıyrılarak, evet oyu vermek zorundasınız; çünkü, teh
likede olan, laik cumhuriyettir, ulusal bağımsızlıktır, demorkrasidir, hukuk sistemidir, çağdaş 
yaşamdır. 

Değerli milletvekilleri, bu gensoruyu herhangi bir gensoru gibi reddetmeniz mümkündür; 
ama, korkarım ki, aydınlığa tetik çeken, aydınlık beyinlere kurşun sıkan karanlık eller, yakın 
bir gelecekte, bu önergeyi reddetmek için parmak kaldıranlara da tetik çekebilecektir. Vebali
niz büyüktür, sorumluluğunuz büyüktür. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalkan. 
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Doğru Yol Partisi Grubu adına... 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, Biraz önce orada... 
BAŞKAN — Bir şey mi var efendim, bir şey mi istiyorsunuz? 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Biraz önce orada laf atıp "İnşallah sen vurulursun" diyen 

milletvekilinin tespitini, istiyorum. (ANAP sıralarından "Yok öyle bir şey" sesleri) 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Uydurdu... Yok öyle bir şey. 
BAŞKAN — Başkanlık, müzakereler esnasında, kaba, yaralayıcı ve hakaretâmiz her ifa

deyi bütün dikkatiyle takip ve tespit etmeye gayret etmektedir. Nitekim, zaman zaman tuta
nakları istetiyorum. Eğer, ifade buyurduğunuz gibi, kaba ve yaralayıcı bir ifade varsa ve tuta
naklarda da faili malum ise, gereken yapılacaktır; onun dışında, yapılabilecek bir şey olmadı
ğını siz de, zaman zaman benzer durumlarda görüyorsunuz. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, bu milletvekili arkadaşımız lütfen ayağa 
kalksın da kim olduğunu görelim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, size tanıdığım bu anlayışı, beni zor duruma sokacak şekilde 
yanlış kullanmamaanızı rica ediyorum. Böyle bir usulümüz yoktur. 

EROL AĞAGtL (Ankara) — Ayağa kalsın da tanıyalım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, tanıyamazsınız, biliyorsanız söylersiniz. Böyle şey olmaz... Yani, 

hem diyalog olsun, hem hoşgörü olsun, hem elbirliğiyle çalışalım diyoruz, hem her tanınan 
hakkı istimale değil, suiistimale kendimizi frenleyemiyoruz... Böyle şey olmaz! 

Sayın Yılmaz, istirham ediyorum, buyurun oturun efendim. Teşekkür ederim. 
EROL AĞAGtL (Ankara) — Arkadaş hedef gösteriliyor Sayın Başkan. Hedef gösteren 

kimse, kınanmalıdır. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu konuda hem yazılı, hem sözlü müracaat vardır. Arz 

ettiğim gibi, konu izlenmektedir ve gereken yapılacaktır. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Gazioğlu söz istemişlerdir. 
Buyurun Saym Gazioğlu. 

DYP GRUBU ADINA BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kalkan ve 52 arkadaşının, uyguladıkları 
politikalarla ülkemizi ekonomik, siyasal ve toplumsal bunalıma sürükledikleri, terörün önlen
mesi konusunda yetersiz kaldıkları ve laik demokratik cumhuriyetimizi ciddî tehlike altına sok
tukları iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında verilen gensoru konusunda, Doğru Yol 
Partisi Grubu adına görüşlerimi açıklamak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu vesi
leyle, Partim ve şahsım adına, Yüce Meclisin bütün sayın üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, çok geniş kapsamlı olan ve hemen hemen, bugün ülkenin önünde 
bulunan bütün sorunları içeren bu önerge için konulan 30 dakikalık müddet içerisinde, bütün 
düşüncelerimizi, bütün görüşlerimizi buradan arz edememek durumunda olduğumuzu takdir 
edersiniz. 

Bunun yanında, lafımın başında söylediğim gibi, memleketimiz için, milletimiz için böy
lesine önemli olan konuları içeren bu meselenin televizyon tarafından da halka verilmesi ge
rektiği kanaatimizi, burada bir kere daha arz ediyoruz. Çünkü, televizyonun görevi, halka doğru-
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lan iletmek, irşat etmek ve aydınlatmaktır. Devletin, milletin önemli meselelerine özenen, on
lar hakkında fikir yürütmek durumunda olan vatandaşlarımızın da buradan doğruları öğren
mek en meşru haklarıdır. Fakat, bugün bizim radyo ve televizyonumuz, maalesef esas görevini 
yapmakakta, bütün ısrarlara rağmen direnmekte ve bu irşat etme, doğruları verme görevine 
rağmen, bundan tamamen saparak, sadece halkı yönlendirme yolunu ve maalesef iktidarı par
latma yolunu seçmiş bulunmaktadır. Bundan dolayı, burada bir defa daha, radyo televizyon 
idarecilerini kınıyorum. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Beş kasabada seçim var, ondan. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Televizyonun gücünü inkâr etmek 

mümktün değildir. Gönlümüz isterdi ki, böylesine önemli, böylesine etkili bir güç, memleketin 
yararına, milletin menfaatına bir uygulama içerisinde bulunsun. Ancak, dünyanın hiçbir ye
rinde -tabiî ki Türkiye'de de- televizyon, iktidarları kurtaramamıştır, burada da kurtaramaya
caktır. 

Sayın milletvekilleri, iktidarlar halk için vardır, Meclisler halk için vardır ve devlet de halk 
için vardır. Siyasî iktidarların halk için var olduğu ve başarı ölçüsünün halkı rahata veya bu
nalmaya götürüp götürmemek olduğu bir vakıadır. Hükümetlerin gayesi de, halkın huzurunu 
ve rahatını sağlamaktır. Bugünkü Hükümetin, bugünkü İktidarın, halkın huzurunu, halkın 
rahatını ne ölçüde sağladığını ve Türk ekonomisinin, bu Hükümetin işbaşına geldiğinden bu 
yana, nereden nereye geldiğini eleştireceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisinin tabiî lideri, bugün gene Genel Başkanlık göre
vini devam ettiren Sayın özal, 1981 İzmir İktisat Kongresinde, "Enflasyonu düzeltmeyen bir 
ülkenin, başka hiçbir şey yapacağı yoktur; bunu gayet açıklıkla söylüyorum" der. Gene 1983 
seçimleri arifesinde de, Sayın özal, "Yüzde 28 enflasyonla Türkiye'nin bir yere varabilmesi 
mümkün değildir. İki senede bu enflasyon oranını yüzde 10'un altına çekmeye mecburuz" der. 
Gene başka bir yerde Sayın özal, "Enflasyon, fakir fukarayı, esnafı, köylüyü, işçiyi ezer; aksi
ni söyleyen sahtekârdır. Enflasyonun hiçbir puanının da müdafaa edilebilmesi mümkün değildir" 
der. özal, gene başka bir yerde, "Enflasyon, kalkınma ile bağdaştırılamaz" lafını söylemiştir. 

Sayın milletvekilleri, iktidar, taahhüdünü yerine getirmekle mükelleftir. İktidar ağlama 
yeri değildir, iktidar yapma yeridir. Halbuki bu İktidar, bu taahhütlerinin, her zaman, her ko
nuda tamamen tersini yaptığı gibi, iktidar olduğu 7 sene müddet zarfından da yüzde 28'lerde 
tenkit ettiği enflasyonu, değil yüzde 28 oranlarında tutmak, maalasef hiçbir sene yüzde 70'in 
altına düşürme basiretini gösterememiştir ve bu başarısızlığına da neticede çok gülünç bir kılıf 
bulmuş, "Biz enflasyonu düşüremedik; ama, bu kalkınmamızın bedelidir" demiştir. 

Dünyanın hiçbir memleketinde, enflasyonu önleyememiş veya önlememiş, bunu devlet po
litikası yapmış, pahalılığın altınada, yoksulluğun altında, milyonları pestil etmiş bir siyasî ikti
darın, o ülkenin halkı tarafından taşındığı görülmemiştir. Sayın Anavatan milletvekilleri veya 
sayın Anavatan sözcüleri bu kürsüye çıktıkları zaman, öyle zannediyorum ki, gene 1980 önce
sine değineceklerdir. Ben, her zaman, şuna şaşarım i Anavatan Partisine mensup milletvekille
riyle ikili görüşmelerimizde, hep, eski Demokrat Partili olmaktan, eski Adalet Partili olmak
tan, yakınlarının, büyüklerinin, babalarının veya dedelerinin bundan dolayı iftihar ettiklerini, 
gurur duyduklarını söylemelerine rağmen, maalesef, her zaman -bu kürsüde ne varsa- gelip, 
1980 öncesini dillerine dolamaktan ve bunu konuşmaktan haz duyuyorlar. Bu çiftçe standar
dın sebebini bugüne kadar anlayabilmiş değilim. 
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Sayın milletvekilleri, biliyorum, 1980 öncesini kötüleyeceksiniz; fakat, 1980 öncesinde bu 
memleketi idare edenler, yüzde 6,5 kalkınma hızını, ortalama yüzde 25 enflasyonla gerçekleş
tirebilmişlerdir. tşte siz, bugün o çok kötülediğiniz 1970-1980 arası senelere dahi alternatif ola
bilecek durumda değilsiniz. O kötülediğiniz 1970-1980 devresi şartlarını yakalayabilirseniz, sizi 
tebrik ederiz. 

Değerli arekadaşlarım, bugün, Türkiye'de, Devlet İstatistik enstitüsünün rakamlarına gö
re, maalesef, çalışabilir nüfusun yüzde 22'si işsizdir ve bu rakam da Avrupa ülkeleri arasında 
-üzülerek belirteyim- en yüksek olan rakamdır. Bugün, ortaokulu, liseyi, üniversiteyi bitirmiş, 
arkerliğini yapmış, artık ana-babasına el açmaktan utanç duyacak birçok genç çocuk da, her 
türlü kapıyı aşındırdığı halde, iş bulamamanın üzüntüsü içerisinde kıvranmaktadır. Aynı za
manda, genç işsizlik oranı da utanılacak bir baremde, yüzde 30'lardadır. 

İktidar olduğunuzdan bu yana, Türkiye'de vergi adaleti diye bir şey kalmamıştır. Vergi 
yükünü, köylüler, çiftçiler, memurlar, işçiler, esnaflar, şoförler taşır hale gelmiş, rızktan vergi 
alınır hale gelinmiştir; "Verginin, kazanandan, kazandığı oranda alınması gerekir" ilkesi orta
dan kalkmıştır. 

Sağlık hizmetlerine ayrılan paralar yarıya düşmüş, hastaneler girilemez hale gelmiş, para
sı olmayanlar hastanede rehin kalmış veya ölüme terk edilmişlerdir. Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'da, Karadeniz Bölgesinde işsizlikten, pahalılıktan, yoksulluktan, sirçok aile göç eder hale 
gelmiştir. 

Türkiye'de, bugün halkın yüzde 60'ının sosyal güvenliği yoktur. Ülke, gelir dağılımı yö
nünden, danyanın en kötü 10 memleketinden biri haline gelmiştir. Dış borçlar 50 milyar dola
ra, iç borçlar 60 trilyon liraya yükselmiştir. Ülke, yılda 7,5 milyar dolar dış borç ödeme duru
muna gelmiş, bunun için, her yıl 4,5 milyar dolar dış borç bulmak zorunda bırakılmıştır. Dev
let, kredi faizlerini yüzde 140'a çıkarmış, yüzde 140'a çıkan kredi faizleri neticesinde sanayici, 
yatırım yapamaz hale gelmiştir; Türkiye'de sanayi durmuştur. 

Sayın milletvekilleri, 1980 senesi itibariyle Türkiye'de 3 tane demir-çelik fabrikası vardı, 
aradan 10 yıl geçmiştir, bugün Türkiye'nin yine 3 demir-çelik fabrikası vardır. Türkiye'de 1980 
senesinde 8 kâğıt kompleksi vardı, sene 1990, bugün yine 8 kâğıt kompleksi vardır. Türkiye'de 
1980'de 19 şeker fabrikası vardı, bugün yine 19 şeker fabrikası vardır. Türkiye'de 1980 senesin
de 38 çimento fabrikası vardı, bugün yine 38 çimento fabrikası vardır. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Yapılan barajları gözünüz görmüyor mu? Yapı
lanları hiç mi gözünüz görmüyor? Daha geçen gün Van'da açılış yapıldı. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Bir tane dahi yeni bir sanayi işlet
mesi kurulmamıştır. 

Devlet israfa boğulmuştur. Yolsuzluk, rüşvet, adam kayırma, partizanlık, haksızlık görül
memiş boyutlara ulaşmıştır. Bu iktidarın hedefinde insan yoktur. İnsan ne yer, insan ne içer, 
nasıl iş bulur, nasıl yuva kurar, İktidarın umurunda bile değildir. Vatandaşı ezmeyi, vatandaşı 
yoksullaştırmayı, sefalete sürüklemeyi, Fak-Fuk Fona ve namerde muhtaç bırakmayı, onuru
nu kırmayı ekonomiyi düzlüğe çıkarmanın yolu olarak kabul etmiştir. Eşitliği ortadan kaldı
rıp, istediğini batırıp istediğini zengin eder duruma gelmiştir. Traktör ve tarlaya haciz gelmiş
tir. özelleştirme yerine, devletin malları, devletin büyük tesisleri, fabrikaları yabancılara peş
keş çekilmiştir. Paramız pul olmuştur. Türk Milleti, ne fecidir ki, Türk parasından kaçar hale 
gelmiştir. Devlet yönetiminde, lüks, savurganlık hâkim olmuştur. Memur, fitre ve zekâta muh
taç hale gelmiştir. 
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Vatandaş, kamyonlarını yok pahasına pazarlara çekmiştir. 100-150 milyonluk arabalarını, 
(bugün güneydoğuda) 50 milyona satmak için, gazetelerde boy boy ilanlarıçıkmaktadır. Çün
kü, vatandaş, arabasına alacak lastiği, arabasına alack mazotu bulamamaktadır. Nakliye sek
törü tamamen iflas etmiştir. 

özetle, ucuzluk getireceğini vaat eden İktidar, Türk parasını ucuzlatmıştır. 1980'de 47 lira 
olan mark 2 000 liraya, 72 lira olan dolar 3 000 liraya dayanmıştır ve gene 1980 senesinde 45 
lira olan benzin bugün 2 600 liradan satılmaktadır. Bundan çok kısa bir süre önce, dünyadaki 
varil başına benzin fiyatlarının düşmesi üzerine, Türk Hükümeti tarafından da, benzin fiyatla
rında yüzde 7 ilâ yüzde 10 arasında bir düşmenin yapılacağını haber almış bulunmaktayız. Biz, 
memleketimizin, milletimizin yararına olan her şeyin arkasındayız. Buna teşekkür ederiz; an
cak, petrol fiyatlarına hiç zam yapılmazken, hatta petrol fiyatları hergün düşerken zam yapan 
hükümetin, hani eşeğini kaybeden kimseye tekrar eşeğini buldurması değil de, eşeğini kaybe
dene, eşeğin sahibine, sadece yularını buldurması niteliğinde bir hareket olarak görülmektedir. 

Emekli, dul ve yetimler perişan edilmiştir. İşçinin aldığı ücret, ihtiyaçlarına bir hafta yete
mez hale gelmiştir. Ortadirek partisiyiz deyip, ortadireği ortadan kaldırmış bulunmaktasınız. 
Zengin daha zengin olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bu kara tabloyu çizmekten sakın ola ki memnun olduğumu zannet
meyin. Biz bu memleketin vatandaşıyız. İsteriz ki, Devleti en zengin, en müreffeh insanlarla 
dolu milletten müteşekkil olsun. Ancak, bu kara tabloyu biz çizmiyoruz. Gerçekleri söylediği
miz zaman, maalesef, ortaya kara bir tablo çıkıyor. Halbuki, bizim özlemimiz, çalışmak iste
yen herkesin iş bulduğu; kendisini ve ailesini besleyebildiği; fukaralığı, işsizliği, çaresizliği yen
miş; fertleri, bugün korkusundan, yarın korkusundan, gelecek korkusundan kurtulmuş; siya
sî, iktisadî, sosyal kişiliğini kazanmış; her ailenin insan haysiyetine yakışır bir evde oturduğu; 
ileri memleketlerin insanlarının sahip olduğu her şeye sahip olan; hastası doktor, ilaç bulan; 
sakatı, ihtiyarı, dulu, yetimi, işsizi, sokak ortasında kalmayan; sosyal güvenlik ve sosyal daya
nışmayı başarmış bir Türkiye istemekteyiz. 

Sayın milletvekili, devletin en önemli görevlerinden biri, can güvenliğini sağlamaktır. Dev
letin can güvenliğini sağlayıp sağlamadığını da olaylar gösterir. Eğer bir memlekette hırsızlık, 
yolsuzluk, cinayet, gasp vesaire yoksa, o devlet can güvenliğini sağlamış demektir; ama, eğer 
bunlar her gün devam ediyorsa, ,o takdirde devletin can güvenliğini sağladığını iddia etmek 
te tabiî ki mümkün değildir. 

1990 yılının 29 Ocağında, Albay Rıfat Uğurlutan'la başlayıp, 6 Ekimde Sayın Bahriye Üçok'-
un ölümü ile devam eden, cinayete kurban giden 12 kişilik bir tablo, daha bundan bir hafta 
evvel gene bu Meclisin gündemine getirilmiştir. Olay sadece bundan ibaret değildir. Güneydo
ğuda, maalesef, cinayetler, katliamlar halen bütün hızıyla devam etmektedir ve 1984'ten bugü
ne kadar, Türkiye'nin hiçbir döneminde olmadığı kadar devlet güvenlik görevlisi de maalesef 
şehit edilmiştir. 

Burada, devletin kusurlarını meydana çıkarmaya uğraşıyor değiliz; istediğimiz, devletin, 
gerekli tedbirleri alıp bu cinayetler zincirini kırmasıdır. Ülkenin Hükümetinden, cinayetlerin 
faillerinin bulunmasını, cezalandırılmasını istemek bizim hakkımızdır. Biz bunu milletimiz adına 
da istemekteyiz. Yoksa, "Biz demokrasiyi korumaya kararlıyız, bunları önlemeye kararlıyız, 

»önlemeye muktediriz. Bunların sonu hüsrandır. Dökülen kan yerde kalmayacaktır" gibi, her 
cinayetin sonunda tekrarlanan laflarla, hükümetin hiç kimseyi tatmin etmesi mümkün değildir. 
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Terör, dünyanın meselesidir. Demokratik hukuk devletinin imkânları içinde terör önlen
melidir. Burada rejimin ve devletin işlemesi söz konusu olmaktadır. Esasen, ülkemizin en önemli 
sorunu da, rejimin ve devletin istememesidir. Devlet işlerse, zaten birçok bunalım kendiliğin
den çözülecektir. Hür ve korkusuz bir ortam, işin başıdır. Devletin ve rejimin amacı, hukuka 
dayalı, işte bu hür ortamı yaratmaktır. Zaten, terörün amacı korku vermektir. Yöneldiği kişiy
le bir sorununun olup olmadığı da çok önemli değildir. Gayesine hizmet edebileceğini düşün
düğü herkes, terörün hedefidir. Onun içindir ki, bu terör konusu herkesi alakadar eder. 

Terör, şu Mecliste en çok konuşulan konudur. Hep gelinir buraya, şikâyetler yapılır, şikâ
yetlerin karşısında da hükümet ve sorumlular tarafından hep aynı cevaplar verilir. "Bunları 
bulun, bunları kanun önüne çıkarın, cezalandırılmasını sağlayın" denilir, karşı taraf da "Biz 
bunların hakkından geleceğiz, ölenlerin kanını yerde bırakmayacağız" der; ama bu lafların 
hepsi bugüne kadar, maalasef, askıda kalmıştır. 

Bugün artık, herkes sormaktadır; "Bu işin sonu ne olacaktır? Bu iş nerede bitecektir? 
Acaba, yarın bir serseri kurşuna, bir menfur kurşuna, bir alçaklığa kim hedef olacaktır?" tşte 
bu kaygıyı ortadan kaldırmak devletin ve hükümetin görevidir. Başka türlü, huzur ve güven 
içerisinde nasıl oluruz? Bu şartlar altında hangi ülke huzur ve güven içerisinde olabilir? 

Aradan bunca zaman geçti, Hükümet ve iktidar bu konudaki hiçbir sözünü yerine getire
medi ve mevcut veriler de getiremeyeceğini göstermektedir. Bu durumda, acaba, İktidar, acaba 
Hükümet kendisi için ne düşünmektedir? Hâlâ işi zamana bırakmakta ısrarlı mıdır? Sözlerini
zin muteberiyetini kaybettiğinin, sadece kendinizi değil, gerçekleştiremediğiniz sözlerle hükü
met müessesenizi de eskittiğinizin farkında değil misiniz? Devletin yıprandığının, bir iktidar 
boşluğunun bulunduğunun hâlâ farkında değil misiniz? 

Sakın ola ki, bir daha yine bu kürsüye çıkıp da "Biz terörü bitirdik, teröre darbe vurduk" 
gibi laflan lütfen etmeyin. Lütfen etmeyin; çünkü, bu övünmeleriniz, maalesef bir iki gün son
ra, hatta üç gün sonra, üç beş zavallı vatanadışımızın kanına girmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; Türkiye'de terör, maalesef, durmamıştır. Bun
dan yine on gün kadar önce, biliyorsunuz, istanbul'da devletin Hazinesi soyulmuş gasp edil
miş, hemen hemen 10 milyar liraya yakın para hırsızlar tarafından çalınmış ve maalesef bunla
rın da failleri hiçbir şekilde bulunamış, hiçbir ize rastlanamamıştır. tşte bu milyarlarla, terör 
mensupları beslenmektedir. 

Buradan, çıkıp, Sayın içişleri Bakanımız veya yetkililer, "Efendim, eşkallerini bulduk, te
rörü yapan silahı bulduk" gibi birtakım savunmalarda bulunmaktadırlar; bu, tamamen abesle 
iştigaldir. Çünkü, aranan, ne silahtır, ne de eşkaldir. Bizim sizden istediğimiz ve her zaman 
isteyeceğimiz şu : Lütfen, canileri bulun; hatta sadece bu işi yapanları değil -çünkü, yapanların 
birçoğu piondur, bulunan adamdır- bunun menşeini bulun, bunun mihrakını bulun, bunların 
organizatörlerini bulun. Yoksa, sadece pionlan yakalamakla bu işin kökünün kazınması mümkün 
değildir. 

Tabiî ki, bunların, bu işlerin yapılabilmesi, istihbarat meselesidir. Bugüne kadar işlenen 
olayların faillerinin hiçbirinin yakalanamaması bizim istihbarat örgütümüzün yeteri kadar gö
rev yapamadığı, vazifesini başaramadığı intibaını vermektedir. Ya Türkiye'de istihbarat vardır, 
görev yapacaktır; ya yoktur... O zaman, istihbarat diye bir şeyi kabul etmemeniz gerekmektedir. 

Milletin ve siyasî partilerin, özellikle de Doğru Yol Partisinin manevî desteği ve kamuoyu
nun desteği arkanızdadır. Biz Doğru Yol Partisi olarak, kamuoyu önünde bu cinayetlerin hepsini 
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teker teker telin ediyoruz. Suçluların bulunup, cinayetlerin ortaya çıkartılması için, hem devlet 
hem de güvenlik kuvvetlerine her türlü desteği her zaman veriyoruz ve vereceğiz. Siz de, bu 
cinayetlerin izahını, lütfen, yaptığınızı sandığınız kalkınmaya gölge düşürülüyor şeklinde de 
yapmayınız. Daha evvel söylediğim gibi, çekinecek hiçbir tarafınız söz konusu değildir. Adalet 
Komisyonunda idam cezalarının tasdiki için bekleyen dosyadaki kişileri rehine gibi görmek, 
pazarlık konusu yapmak, devleti öç alma yoluna kanalize etmek fevkalade ürkütücüdür. "Ca
nileri yakalayamıyoruz, bari elimizde olanları asalım" anlayışıyla hareket etmek, devletin aciz
liğinin ve yetersizliğinin üzerine darağacı kurmaktır ki, bunu hiçbir şekilde izah edemezsiniz. 

Terörün varlığını umarım inkâr etmiyorsunuzdur. Tabiî başkanınız Sayın özal, "Ekono
mide başarılı olamazsak terör hortlar" demişti. Hortladığına göre, demek ki ekonomide başa
rılı olamadınız; bunu kabul etmek zorundasınız. Göreviniz olan, İktidarın görevi olan, halkın 
huzurunu ve halkın rahatını, maalesef, sağlayamadınız. Yetkilerinizin ve mesuliyetlerinizin de 
farkında değilsiniz. Kendi kaderinizi maalesef kendiniz tayin edemiyorsunuz. Gelin, iktidarın 
esas sahibi olan millete gidelim; esas sahibi bu işin ehlini tayin etsin. Hükümete güvensizlik 
ve ümitsizlik duygusu maalesef yaygınlaşmıştır; Bakanlar Kurulundan üç üye, daha fazla ta
hammül edemeyip istifa etme basiretini göstermişlerdir. O itibarla, Hükümet tamamen istifa 
edip, kendini yenilemelidir. Belki yeni kurulacak bir hükümet daha inandırıcı olabilir; ancak 
bunun, olması mümkün olmayan haklı bir arzu olarak kalacağını da bilmekteyiz. Zira, İkti
dar, gayet pişkin, gayet vurdumduymaz, hatta "Türkiye'nin altın devrini yaşadığını" iddia edecek 
kadar da izan ve idraktan mahrumdur. 

BAŞKAN — Sayın Gazioğlu 5 dakikanız kaldı. 
BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, Türk Devleti, laik bir hukuk devletidir; ancak, milletinin yüzde 99'u 

Müslümandır. İrticaa, her Türk evladı gibi biz de kesinlikle karşıyız. İrtica, geriye dönüş de
mektir ve hiç kimse tarafından da irticanın tasvip edildiğini düşünemiyoruz. Esasen, laisizm 
ile İslam arasında da bir çatışma söz konusu değildir. Laisizm, aslında, dinin şemsiyesidir. Din, 
sadece bizim işimiz de değildir; her medenî milletin işidir. Dinsiz millet düşünülemez, dinsiz 
insan da düşünülemez. Einstein gibi bir adam bile, kâinatın sırrını aradığı vakit, dönüp dola
şıp Allah'a gelmiştir. İnsanoğlu hangi dine, hangi inanca sahip olursa olsun, inancını yüksek 
tutmaya mutlaka mecburdur. Üzülerek söylüyorum ki, inancı, kalkınmamışlığın sebebi sayan 
milletler de fevkalade azdır. Ülkede hem moral, hem manevî değerler olacak, hem de refah 
olacaktır; arzumuz budur. Türkiye 1923'te başlamadı, 1983'te hiç başlamadı; Türkiye'de her-
şeyi 1983'te başlatan görüş ve başlatanları da kınıyoruz. 

İnsanların kişiliği olduğu gibi, milletlerin de kişiliği vardır. Biz ne taklitçi olalım, ne Batı 
hayranı olalım, ne Batı düşmanı olalım; biz, kendimiz gibi olalım. Biz, Müslüman Türkiye'de 
milletimize, memleketimize huzuru, refahı, ileri manevî ve maddî değerleri yüceltmeyi sağlaya
cak bir gayretin içinde olalım. Evvela kendi kendimize inanç içinde olalım; güçlü, kuvvetli bir 
Türkiye meydana getirelim. Kendi ayaklarının üzerinde durabilen, ne kimseye hayran, ne ken
disine düşman olmayan bir Türkiye meydana getirelim. İhtilallere, darbelere alkış tutmayalım. 
Siz, darbeleri savunmaya devam etseniz de, biz demokrasiyi ve sizlerin oturduğu bu yerleri sa
vunmaya devam edeceğiz. Türkiye, layık olduğu demokratik sükûn ve huzuru mutlaka bula
caktır. 12 Eylül 1980, hür parlamenter nizama son vermiştir. Yapılacak ilk hür seçimde millet 
de sizin iktidarınıza son verecektir, sizin partinizi kapatacaktır. 

Bu düşüncelerle hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gazioğlu. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Adil Küçük; buyurun eferdim. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA ADÎL KÜÇÜK (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem mil

letvekilleri... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Mebus, mebus, milletvekili değil, mebus... 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve arkadaşlarının, Anaya

sanın 99 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca, Hükümet hak
kında gensoru açılması istemiyle verdikleri gensoru önergesi üzerinde, Anavatan Partimizin 
görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlı
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

önergede imzası bulunan arkadaşlarımız 52 kişi. Memnun olduğum konu, Genel Başka
nın, Grup Başkanvekillerinin ve Genel Sekreterin bu önergede imzasının bulunmayışı. Zira, 
temas edilmemiş konu kalmamış. Alelacele, o kadar çok konuya ve öylesine yanlış tespitlerle 
temas edilmiş ki, hayıflanmamak mümkün değil. Canlı misal mi istiyorsunuz? Şu imzalar SHP'li 
arkadaşlarımızın imzalarını havi, Meclis Başkanlığına ilk verilen gensoru önergesi. Şu da, Mec
lisimizce basılan metin. Buna biraz sonra temas edeceğim. İlk defa yazılanda, hani gölge ba
kanlar filan tayin edilmeden yazılanda, "Yöneticilerin kültürsüzlüğü..." 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Saçmalamadan konuş. 
M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) — Esasa gel esasa... 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Birinci önergede," Yöneticilerin kültürsüzlüğü ve düzeysiz-

liği nedeniyle, Atatürkçülük maskesi altında..." diye devam ediyor. Allah'tan ki, isabetli bir 
göz bunu kısmen hafifletmiş, "Yöneticilerin duyarsızlığı ve önemsememesi nedeniyle Atatürk
çülük..." diye tashihe uğramış. Bu tashihten dolayı da teşekkür ederim. Zira, bu sözün altın
da, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini yönetenlere dil uzatıldığı kadar, bu memlekette, devletin 
kurulduğu günden bu yana yöneticilik yapan insanlara da çok büyük hakaretler vardı. 

Muhteva ile ilgili olarak sadece iki sosyal konuya değinmeye çalışan değerli SHP sözcüsü
ne elbette diyeceklerimiz var. Her zaman olduğu gibi, laf var, icra ve iş yok. İktidar aşkınızı 
gölge kabine ile tatmin etme arzusuna benziyor bu. 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Sen 280 kişi içinden hakikisini seçemiyorsun... 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Sakin sakin dinleyeceğiz, anlaşacağız. Böylesine hayatî de

diğiniz bu konuda mutlaka anlaşmamız lazım. Biz bundan yanayız. 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Seninle bizim anlaşmamız mümkün değil bir defa... 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Buyurun... Peşin hükmünüz var. "Seninle anlaşmaya im

kân yoktur" dediniz mi, vebalin hepsini yüklenirsiniz. Biz açığız. Geliniz, konuları tartışalım. 
Geliniz, azamî müştereklerimiz var, yanlışları tespit edelim, derdi teşhis edelim, kuvvetli ilaç 
kullanalım diyoruz. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Bizim peşin hükmümüz var; çünkü seni üç senedir tanıyoruz. 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, önergeyi şöyle bir okuyunca, 1970'li 

yılların sol frekanslı öğrenci derneklerinin, grevi bahane ederek, sol ideolojiyi bayraklaş-
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tırmaya uğraşan bazı sendikalarla, bazı basın organlarımızın hazırlayıp dağıttığı bildiriler ak
lıma geldi. Vakti israf edeceğimden, önergeyi bir bir, madde madde şerh etmeyeceğim, vaktin 
elverdiği ölçüde, temas edilenleri bir araya getirmeye çalışarak özet açıklamalarda bulunacağım. 

Salt bildiriyi okuyanların, memleketin bitip tükendiğini, 1980 öncesinin mumla arandığı
nı, ekonomimizin iflas ettiğini ve devletin yağmalanıp satıldığını... 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Yalan mı? 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Devletin temel prensiplerinin yıkılarak, yeni prensiplerinin 

konulduğunu zannetmesi içten bile değil, öyle mi değil mi? 
ÖMER ÇİFTÇt (Ankara) — Doğru. 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Göreceğiz şimdi... 
BAŞKAN — Kaşılıklı konuşmayalım. 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Birlik ve beraberliğe her zamandan fazla ihtiyaç duyduğu

muz, dünya devletlerinin gündeminin birinci sırasını işgal eden Körfez Krizi günlerinde konu
şulacak pek çok konu varken, söylemek istediğiniz, duyurmak istediğiniz konuları, önümüz
deki günlerde Yüce Meclise sunulup tartışılacak olan bütçe görüşmelerinde uzun uzadıya an
latma imkânına sahipken; bildiri mahiyetti bir gensoruyu tartışmak ve gündeme getirmek, an
cak SHP'ye yakışan bir davranıştır... 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — ölenlerin kanı yerde duruyor. 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Tercihinizi bu şekilde yapmak elbette ki anayasal hakkınız

dır, buna diyeceğimiz bir şey yok. 
GÜRCAN ERStN (Kırklareli) — Suçüstü yakalandınız. 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Şimdi bunu kullanıyorsunuz, ama unutmayınız, aynı mahi

yette dördüncü, beşinci genel görüşme oldu. Son olarak da bu gensoru görüşülüyor ve yakın
da, tahmin ediyorum haftaya bir tanesinin daha verilmesi muhtemel. Biraz evvel 36 ncı sıraya 
bir genel görüşme daha geldi. Yani, temcit pilavı gibi, bu konu devam edecek... (SHP sırala
rından gürültüler) 

Bu konuşmamda gensoru önergesini, gensorunun yazılış biçimine uygun olarak tahlil ederek, 
iddiaların asılsızlığını, yanlışlığını gözler önüne sermeye çalışacaktım; ancak, 30 dakikada bu 
ne mümkün!.. Vaktin elverdiği ölçülerde söyleyeceğim. 

ÖNER MtSKÎ (Hatay) — Siz anlamıyorsunuz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen on saatte de beceremezsin. 
ADÎL KÜÇÜK (Devamla) — önerge, "1980 öncesinde girdiği ekonomik, siyasal ve 

toplumsal" diye başlayan bölümü ile, her vesileyle tenkit ettiğiniz 12 Eylül harekâtına âdeta 
berat veriyor. Bir tarftan 12 Eylüle yükleniyorsunuz, bir tarafta "12 Eylül öncesindeki ekono
mik, sosyal..." diye, bunalım noktasına varmış olan olayları belgeliyorsunuz. Arkasından, kalkıp, 
12 Eylülü tenkit ediyorsunuz. Buna hakkınız yok. Bu tezattır. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Ne alakası var hoca!.. 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — 1980 öncesinin Türkiyesinde elbette ciddî sıkıntılar vardı. 

Bu sıkıntılar, tahammül edilemez bir hal almıştı; bunalıma da dönüşmüştü. Ekonomi durmuş, 
fabrikalar susmuş, üniversitelerde eğitim ve öğretim yapılmaz olmuştu. Ekonomi, meşhur iti
rafıyla, 70 sente muhtaç hale getirilmişti. Siyaset tıkanmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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çalışamaz bir hale sokulmuş, siyasî partiler birbirleriyle fasit bir mücadeleye girmişti. Parti li
derleri, bırakın normal zamanları, cenaze namazlarında dahi bir araya gelmiyor, birbirlerinin 
elini sıkmıyorlardı... 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Şimdi bir araya geliyorlar mı? Aklın yetmez bu işe!.. 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Yüce Meclis, Başkanını seçemiyor, görüşmeler, konuşmalar 

bir noktaya getirilemiyordu. Toplum ise, siyasî kadroların sıkıntısından müteessir, aile bireyle
rinin birbirine itimadı kalmamış, kardeş kardeşe düşman, öğrenci hocasına, hoca öğrencisine 
karşı bir vaziyet arz ediyordu... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen bugünü anlat; ne yapacaksın onları? 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Sabrederseniz, bugüne de geleceğiz. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen, hatibe müdahale etmeyelim. 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Tüm bunlara karşın, mahkemeler çalışamıyor, anayasal ku

ruluşlar faaliyetlerini âdeta askıya almış, duruyorlardı. Günde yirmi otuz kişinin öldürüldüğü, 
can ve mal güvenliğinin kalmadığı günler yaşanıyordu. Koalisyonlar, yokluklar, kuyruklar, kav
galar günlük hayatın tabiatı haline gelmişti. 

Muhterem milletvekilleri, bugün, Türkiye, hamt olsun, 1980 öncesinin Türkiyesi değildir... 
GÜRCAN ERStN (Kırklareli) — Daha kötü, daha kötü. 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — O günler ebediyen gerilerde kalmıştır; bunu bilesiniz. 
Bütün bunları söylerken, Türkiye'de her şeyin güllük gülistanlık olduğunu, Türkiye'nin 

hiçbir sıkıntısının bulunmadığım söyleyecek değilim. Dünyada, her ülkenin kendine has sıkın
tıları vardır. Hele hele, gelişmekte olan ülkelerin tamamında, birtakım ekonomik, siyasî ve top
lumsal sıkıntılar vardır ve var olmasıda nolmaldir. Ancak, Türkiyemizde sıkıntılar, Anavatan 
iktidarı döneminde, hiçbir zaman bunalıma dönüşmemiştir ve dönüşmeyecektir. Güzel vatanı
mızda, cennet yurdumuzda, aziz milletimizle el ele, gönül gönüle bu sıkıntıları aşacak, geliş
miş muasır medeniyet seviyesine ulaşmış olarak güçlü ve ileri Türkiye'yi mutlaka Allah'ın iz
niyle Anavatan Partisi kuracaktır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler) 

Siz çok konuşursanız aleyhinize olur. 
M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) — Ne aleyhimize olacak? 
BAŞKAN — Sayın Yetenç bitirdinizse devam etsin... Lütfen... 
Buyurunuz Sayın Küçük. 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Ülkede acımasız bir ekonomik soygun, akıl almaz bir yağ

ma olduğundan bahsedilmesine rağmen, SHP sözcüsü, ne ekonomik konulara, ne de iktisadî 
konulara bir kelimeyle olsun temas etmedi. Ancak, insaf ile söyleyiniz; sistemin gereği olarak 
var olan yağma imkânını Anavatan İktidarı kaldırmıştır. Bu tespitin altını çiziniz, Hatırlayı
nız, hatırlarsanız, hatırlamanız da lazım; çünkü, o günler, devamı olduğunu iddia ettiğiniz partiler 
memleketi yönetiyordu. KİT ürünlerinin iki fiyatı vardı; biri fabrika fiyatı, bir diğeri de kapı 
önü fiyatı idi. İthalat kotaya bağlı idi. Kota tahsisi siyasî kadroların elinde idi ve kotayı alan 
da köşeyi dönerdi. Demir-çelik ve tüm KİT ürünleri de keza siyasî kadrolara dağıtılıyordu. Ya
bancı sigaralar ve lüks eşyalar yasaktı; ama, arayan buluyordu. Bunlar yurda hangi yollardan 
giriyordu?.. Cebine 5 dolar bulunduran zavallı hapishaneyi boylarken, milyarlarca döviz yur
da girer çıkardı. İhracat ve ithalat bir avuç seçkin insanın inhisarındaydı. Tüm bunları, çağdaş 
ekonominin gereği olarak rayına oturtan, kotaları kaldıran, sistemdeki arızayı söküp atarak yerine 
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en doğruyu ikame eden, Anavatan İktidarıdır. 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununun tashihi, ekonomide başlıbaşına bir ihtilal

dir ve bunu herkes takdirle karşılamaktadır. 
Bütün bu yapılanlar, Yüce Milletimiz tarafından takdirle karşılanmış çalışmalarımızdan 

bazılarıdır. Sayın SHP'liler ve Sayın DYP'liler, darılmayın ama, sizin bu konuda Anavatan 
Partisine söyleyeceğiniz bir tek kelamınızın olmaması lazım. 

Muhterem milletvekilleri, soygundu, yağmaydı, rüşvetti, yolsuzluktu, savurganlıktı gibi 
çok ağır ve şerefli insanları rencide eden sözlerinizi hiç kimseye yakıştıramıyorum. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Var. 
ADlL KÜÇÜK (Devamla) — Bu tabirler, amiyane tabirlerdir. 
AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Yok mu yani? 
ADÎL KÜÇÜK (Devamla) — Bu fiillerin failleri, haysiyetsiz ve şerefsiz insanlardır. Bun

da, vatanını seven her insan hemfikirdir; ancak, elinizde hiçbir ciddî bilgi ve belge olmaksızın, 
gazete sansasyonlarıyla umumî efkârı bulandırmak ne size itibar kazandırır, ne de memleketi
miz ve milletimiz bundan bir menfaat sağlar. Elinizde herhangi bir belge ve bilgi varsa, niye 
saklıyorsunuz? tşte millet kürsüsü; neden isim veremiyorsunuz, neden şu müessese diyemi
yorsunuz? 

YASAR TOPÇU (Sinop) — Rüşvetin belgesi olmaz hoca. 
ADÎL KÜÇÜK (Devamla) — Veriniz bağımsız yargı organlarına, veriniz Hükümetimize; 

değerlendirilmediği zaman kalkıp burada söz söyleme hakkına sahip olursunuz. (SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler) Dinleyin, lütfen dinleyin. 

Bugüne kadar, eski belediyelerde, dört yıl boyunca, Anavatan İktidarı döneminde var ol
duğunu iddia ettiğiniz bir yığın rüşvet iddiası vardı. Ne oldu bunlar? 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Mahkemelerde. 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — İki yıldır, iki yıla yakındır belediyelerin pek çoğu sizlerde. 

Mahkemeye intikal etmiş bir tek olay gösteremezsiniz, isim veremezsiniz. 
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Hüküm bile giydiler. 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, muhalefetimiz, özellikle SHP, sa

bah kalkıyor - kanaatim - gazeteleri şöyle alelacele, "seçmeni bekletmeyeyim" diye okuyor, 
bilgi ve belge ihtiyacı duymaksızın, söyleneni doğru kabul edip beyanatlar veriyor; soru öner
geleri, araştırma önergeleri hazırlıyor, hatta ileriye gidiyor, gensoru önergeleri hazırlıyor. Bu 
doğru değil. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Biz seçmeni bekletmiyoruz, siz patronları bekletmiyorsu
nuz, patronları. 

ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Herkes için söylüyorum, sadece SHP için değil, herkes için 
söylüyorum; bu tür davranışlar, çoğu kez insanı yere baktırır ve müfteri durumuna sokar. 

Muhalefetimizin elbet tenkit hakkı vardır, bunu yapmalıdır da. Biz bundan yararlanırız, 
rahatsız da olmayız. Tavsiyem her konuda kolay muhalefet yolunu seçmeyiniz, biraz kafa yo
runuz. Muhalefet, çile yoludur, çile; zahmete tahammül yoludur, tyi muhalefet ise, iktidarlar 
için en büyük şanstır. Biz, bu şanslı iktidarlardan olamadığımıza müteessiriz. (ANAP sırala
rından, "Bravo" sesleri,, alkışlar) 
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ÖNER MtSKÎ (Hatay) — O, sizin hüsnükuruntunuz. 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, yöneticilerle 

ilgili gerçekten son derece ağır olan hususlara vakit elvermediği için temas etmiyorum; ancak 
ilk önergeyle Meclis Basımevinden çıkan önergeyi, evrakın altına imza atan arkadaşlarımız, 
Allah lillah için bir defa okusunlar. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu, aziz Atatürk'tür. Dev
letin temel preslpleri Anayasamızda gayet açık ve net bir biçimde belirlenmiştir. Okuyarak, bun
ları anlatarak zamanınızı israf etmek istemiyorum. Siyasî partilerimiz de bu Anayasaya uygun 
olarak kurulmuşlardır ve bugün burada hizmet vermektedirler. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sen laik misin, onu söyle. 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Kim ne derse desin, Atatürk'ün, Türkiye'nin muasır mede

niyet seviyesine ulaşması noktasında bize gösterdiği hedefe doğru , bu hizmetine biz devam 
etmekteyiz; hedefimiz bu ve bu hedefe, Allah'ın izniyle, milletin birlik ve beraberliğiyle, çalış
kanlığıyla , mutlaka varacağız. Köprüler inşa eden, barajlar yapan, otobanlar yapan, semala
rında kendi yaptığı F-16'lar uçari, ekonomide yaptığı reformlar birçok ülkelerde model olarak 
kabul edilen, GAP gibi devasa bir projeyi kendi parasıyla, kendi mühendisi ve kendi insanıyla 
inşa eden bir Türkiye'yi hedef olarak gösterdi Atatürk. Bu Türkiye'yi inşa etmeye çalışan ve 
bıî yolda çok büyük mesafeler kateden Anavatan Partisini, Atatürkçülüğe karşıt imiş gibi gös
termeye hiçbirinizin hakkı yoktur. Atatürkçülük de hiçbirinizin tekelinde değildir. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şunu herkese gayet açık bir dille söylüyorum. 
ÖNER MtSKÎ (Hatay) — Hoca, şu teröre gelsene. 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak kimsenin ve hele 

hele SHP'nin tekelinde değildir. Biz şuna inanıyoruz; Atatürk ilke ve inkılapları millete mal 
olmuş değerlerdir. Millet bu emanete 70 yıldır sahip çıkmıştır ve sahip de çıkacaktır; SHP'nin 
keyfi vesayetine ihtiyacı yoktur. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O zaman Atatürk düşmanlarını niye bulmuyorsunuz?.. 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Türkiye'de uzun zamandır iki görüş 

hep tartışılır durur. Birisinde dev barajlar, boğaz köprüleri, otoyollar, yedi kanallı TV'ler, F-16'lar, 
otomatik santrallar köylerimizden mezralara kadar uzanan pırıl pırıl yanan elektrikler, dünya
nın her yanıyla görüşebilen telefon akla gelir. 

VELt AKSOY (tzmir) — Ha babam ha! 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Diğerinde ise, grev gelir, boykot gelir, yokluk gelir, kuyruk 

gelir, kıtlık gelir, sol eli havada öfkeli topluluklar gelir, kavgalar, koalisyonlar gelir, döviz sı
kıntısı, kardeş kavgası gelir. Şimdi, soruyorum, bu görüşten hangisi Atatürkçülüğe daha yakın 
dersiniz?.. Bana göre birincisi... 

Muhterem milletvekilleri... 
EROL AĞAGtL (Ankara) — Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde mescit var mıydı? 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — ..."Atatürkçülük maskesi altında Atatürk devrimleri 

katledilmekte" demekten kastınız, açıkça söyleyiniz, hiç dilinizin altında bakla ıslatmayın, çı
karın, söyleyiverin; varlıklarıyla tüm diğer eğitim kurumları gibi iftihar ettiğimiz, biraz evvel 
sayın sözcünüz tarafından tenkit edilen imam-hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri ise, çekinme
yin, söyleyin; millet kürsüsüdür, millet sizin bu sesinizi duyar... 
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AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Demagoji yapma. 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Bu millet sizi bir daha tanıyacak; kimden yana olduğunuza, 

ona göre karar verecek. Eğer, bundan kastınız, Anayasamızda haklı ve gerçekçi bir biçimde 
yerini alan din ve ahlak dersleri ise, çekinmeyin, söyleyin. 

Sayın milletvekilleri, bu kurumlar, Anayasamızın teminatı altında var olan kurumlardır, 
bu okullardaki çocuklar da, bu vatanın çocuklarıdır. Bu okullarda verilen eğitim, çağdaş eği
timdir. Bu okulların benzerleri, imrendiğiniz Avrupa'da fazlasıyla, tüm dünya devletlerinde 
fazlasıyla mevcuttur. 

Millî Eğitim Bakanımızdan rica edeyim; bir brifing vesilesiyle hazırlayıp, bazı arkadaşla
rımıza göndermediğini zannettiğim bu brifing kitabından bütün arkadaşlarımıza göndersinler 
ve orada, bu tenkit ettiğiniz okullarda okutulan dersleri bir tetkik edin. Genel iiselerde oku
nan derslerin tamamına ilave olarak; Kur'an-ı Kerim gibi, tslam tarihi gibi, dinler tarihi gibi, 
tefsir gibi, hadis gibi, peygamber hayatı gibi dersleri de ilave olarak okuyarak vatan hizmetine 
koşan ve vatan hizmeti ifa eden bu delikanlılarımızı hor, hakir görmeye hakkınız yok. Mezun 
olan binlerce insan var; bu cemiyete hizmet veriyor. Bunların hiçbirinin ne sağ eli, ne sol eli 
havaya kalkmıyor; devletine sadık, milletinin hizmetinde, şerefiyle, haysiyetiyle, vakarıyla hiz
met ediyor; diğer arkadaşlarıyla kol kola, fark gözetmeden. Çünkü, onlar şunun şuurunda: 
Türkiye'de bir oyun oynanmak isteniyor... Dikkatlerinizi çekerim. Bir ara memlekette bazı ba
sın organlarıyla, özellikle bazı mecmualar, frekansları belli mecmualar, Türkiye'de Alevî-Sünnî 
çatışmasını gündeme getirdiler; bir iki hafta bu işlendi, bundan bir şey çıkaramadılar, arkasın
dan, laiklik meselesi gündeme geldi, arkasından irtica meselesi gündeme geliyor, arkasından 
-bugün o niyette olmadığı kanaatini söylüyorum, birtakım eksiklerine rağmen bunu ifade 
ediyorum- bugün de herhalde, askerle polisi mi karşı,karşıya getirtmek istiyorlar diye, ister is
temez aklıma bir sual takılıyor. Çünkü, değerli SHP sözcüsü, "Efendim, askeriyede şu kadar 
adam varmış, tçişleri Bakanlığında da 110 bin tane polis varmış; bu rakam, istenilen seviyeye 
ulaştığı zaman, yarın, karşı güç olarak kullamlacakmış" diyor. "Suphanallah" demekten baş
ka hiçbir şey söylemiyorum ve vicdanınıza havale ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Gelelim teröre. 
ADlL KÜÇÜK (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, bu okullarda okuyanlardan ve me

zun olanlardan hiçbirinin illegal örgütlerde kaydına rastlayamazsınız, herbirini devletin yanın
da, milletin hizmetinde görürsünüz. Bu okulları, öğrencilerini ve mezunlarını Atatürk düşma
nı olarak göstermeye hakkınız yoktur. Eğer, cebinizde, bildiğiniz bir isim, bir belge ve bilgi 
varsa, lütfen çekinmeyiniz, söyleyiniz. 

Değerli milletvekilleri, ortaçağ gerisi bir eğitim anlayışı ile amansız bir kültür düşmanlı
ğından, ahlaksal çöküntüden ve bunların toplumda giderek yaygınlaşmasından bahsediyorsu
nuz. Eğer, ahlaksal çöküntüden kastınız, o birçoklarının imrendiği, cinsel özgürlük bayrakla
rıyla, yirmi otuz kişilik hanımefendilerin bir araya gelerek bazı çağdaş kadın kuruluşları adı 
altında kurulan feminist derneklerinin suvundukllarını savunmaksa, bunun hakkından gele
bilecek en büyük müessese Anayasamızda zorunlu olarak okutulmasına isabetli olarak karar 
verilen din ve ahlak derslerinden vazgeçmeyin. Gelin, SHP olarak bunun zaruretine siz de inanın. 

HALİL ÇULHAOĞLU (tzmir) — Biraz da papatyalardan bahset. 
Sayın Çulhaoğlu, lütfen efendim... 
BAŞKAN — 5 dakikanız kaldı Sayın küçük. 
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ADÎL KÜÇÜK (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, terör konusuna, değerli içişleri 
Bakanımız mutlaka temas edeceklerdir. Mükemmel bir hazırlığım vardı; belgeler ve bilgilerle 
birtakım şeyler söyleyebilirdim. "Yakalanmadı, görülmedi" dediğiniz ve sizi tekzip eden birta
kım bilgileri ve belgeleri, inşallah, Hükümet adına Sayın Bakanımız sizlere takdim ederler. Ben, 
bu vesileyile, hulasaten şu konulara dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, SHP sözcüsü arkadaşımın çizdiği karamsarlık, eski CHP'nin deva
mı olduğtfnu ilan ettiği SHP'nin, Allahüalem, kendi kara bahtıdır. Yalnız, bu kara baht bun
larla filan açıklanmaz, aklanmaz. Eğer hükümeti sarsmak, yıpratmak istiyorsanız, ciddi me
selelerle gelin, cevabınızı mutlaka alacaksınız. 

Sayın Erdal Kalkan'a hiç yakıştıramadığım ve Sayın SHP Genel Başkanından da özür di
leyerek açıklamak zaruretinde kalacağım bir husus var; Sayın Başbakanımıza, "Asaleti tasdik 
edilmemiş memur" iftirasında bulundular. (SHP sıralarından "Doğru" sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar... lütfen... 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, hayalete gölge bakanlıklar kuran SHP 

zihniyetine yakışır bu. Bizim Genel Başkanımız il başkanlığı yapmıştır, bizim Genel Başkanı
mız milletvekilliği yapmıştır, bizim Genel Başkanımız bakanlık yapmıştır, bizim Başbakanımız 
Beclis Başkanlığı yapmıştır ve siyasetin en alt kademesinden en üst kademesine kadar şerefiyle 
tırmanarak hizmet vermiştir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesler'i, alkışlar) 

Anavatanlıların hür iradesiyle, bugün Anavatan Partisinin Genel Başkanı, Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin de Başbakanıdır; SHP Genel Başkanı gibi, rahmatli İnönü'nün soyadı 
ile üniversiteden atlayarak buraya gelmemiştir, özür diliyorum Sayın Genel Başkandan. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Senin gibi, cami kürsüsünden mı gelseydi? 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — 1980 öncesinde, îslam ülkeleriyle dengeli münasebetler var

mış... "Ondan mı Ortadoğu ülkelerinin kapısının önünde bir tanker mazot alabilmek için sa
atlerce, günlerce beklediniz? Bizim ondan hiçbir şikâyetimiz yok. Her dünya devletiyle; Çin, 
ama Çin bile olsa, onlarla iyi münasebetler kurmaya, onlara malımızı satmaya, ihracatımızı 
artırmaya, gerekli görürsek, ithalat bağlantılarını yapmaya gayret gösteririz. Anavatan bu çı
ğırı açmıştır ve bu kapı da sonuna kadar açıktır. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sen laik misin, onu söyle... 
BAŞKAN — Sayın gölge sanayi bakanı Dönen, lütfen...(SHP sıralarından gürültüler) 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Nasıl Meclis Başkanısın?.. Nasıl konuşuyorsun? 
MEHMET FUAT ERÇETİN (Edirne) — Nasıl konuşuyorsun öyle? 
BAŞKAN — Evet... Nesine, itiraz ediyorsunuz? Saygıdeğer Genel Başkanınız verdi bu sı

fatı. (SHP sıralarından gürültüler) Nesine itiraz ediyorsunuz? 
AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Nasıl konuşursunuz öyle? 
BAŞKAN — İstirham ederim. (SHP sıralarından gürültüler) Zabıtlarda var, Oturun... Za

bıtlarda var. 
AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Sen Meclis Başkanısın, öyle hitap edemezsin. 
BAŞKAN — İstirham ederim Sayın Kurt... İstirham ederim... Lütfen oturun, lütfen... 
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ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaleli) — Siz ANAP sözcülüğü yerine, Meclis Başkanlığı 
yapın... ANAP sözcülğünü yapacaksanız, bu sıralardan konuşun. 

BAŞKAN — Efendim, ANAP sözcüsü olarak konuşmadım; Meclis Başkanvekili olarak, 
oturumu yöneten Başkan olarak söyledim. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Başkan olarak o sözü söyleyemezsiniz. 
BAŞKAN — Benim söylediğim hilafı hakikat mıdır Sayın Kumbaracıbaşı? 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Siz, oradan, sataşma yapamazsınız. 
BAŞKAN — İstirham ederim... 
Buyurun efendim. 
ADÎL KÜÇÜK (Devamla) — Sayın SHP Grupbaşkanvekili, lütfen oturur musunuz efen

dim? İnsicamı bozmamak için rica ediyorum. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Zaten hiçbir insicam yok ki... Biraz da terörder 

bahset. 
ADÎL KÜÇÜK (Devamla) — Rica ediyorum efendim... 
Muhterem milletvekilleri, bir Batılı, Türkiye hakkında bir ahkam kesmiş; "Türkiye çok 

büyük sıkıntılar içerisinde" demiş; Sayın Erdal Kalkan arkadaşımız da, mal bulmuş mağribi 
misali, bu Batılıyı getirip, burada "O da bu kanaatlere iştirak ediyor" demektedir. Ne zaman
dır Batılı dostlarımızın arzularına emre amade bir şekilde boyun eğer hale geldiniz? Eğer Batı
lıları bu noktada dinleyeceksiniz, istismarını yaptığınız laiklik tatbikatında takip edin. Batı'-
nın kendi insanına tanıdığı din ve vicdan hürriyeti noktasındaki tatbikatını alınız, onu övünüz. 

Mecliste cami varken, bir de mescit açılmış..."Bu iş, nasip işi Sayın Erdal Kalkan. Kulisi
nizin hemen altında... Giriniz ve oradaki huzuru yaşamaya gayret ediniz. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Küçük, toparlayınız lütfen. 
ADÎL KÜÇÜK (Devamla) — Sözümü bağlayacağım; engellemeleri de dikkate alırsanız, 

ayrıca memnun olacağım. 
Bir diğer iddia; "Türkiye'de tarikatlar şûrası olmuş..." Ne Diyanet İşleri Başkanlığının 

haberi var, ne devletin herhangi bir organının haberi var, sadece ve sadece -ben diğer arkadaş
lardan da duymadım- basında bir iki satırla geçiştirildi. Herhalde, bu şûrayı arkadaşımız da 
perde arkasından gizlice takip ettiği için malumatları olmuş. Böyle şeyler yok Türkiye'de. Ge
çenlerde -irtica vesilesiyle yapılan görüşmelerde- söylediğim gibi, hayalet taşlamaktan vazgeçi
niz, ayağınızryere basın, kuvvetli basın. Elinizdeki bilgileri, belgeleri Allah için getirin buraya. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayalet sensin... Sen ne anlarsın?!. Hayaletin birincisi sensin. 
ADİLKÜÇÜK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanının hacca gidi

şini, "Ben Müslümanım; ama devlet laiktir" deyişini yadırgamanızı yadırgıyorum. Sebep: Hiçbir 
hak din, hiçbir semavî din, bir devlete inmemiştir. Ne Hristiyanlık, ne Yahudilik ne Mecusilik 
-batıl olarak- ne putperestlik -batıl olarak bile- bir devlete inmemeşilir; insana, kişiye iner; ka
bul eder, etmez... Zaten, İslamiyette -hepinizin bildiği gibi- zorlama yoktur. Gönülden bağla
nırsanız kabul edersiniz. "Niye sen Müslüman olmadın" diye bir ceza söz konusu değil; yok 
böyle bir şey; dinde zorlama da yok. Dolayısıyla, "laik terör" diye ısrarla bağırmaya çalıştığı
nız, birtakım yerlere duyurmaya çalıştığınız şeyle, îslamiyetin, uzuk ve yakın alakası olamaz. 
(ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri) 
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Sizi sununla ikna etmeye çalışayım: Reisicumhur, doğruyu söylemiş. Devlet, laik; kabul. 
Zaten Anayasa bunu gayet açık bir şekilde söylemiş; insan da Müslüman. Yalnız, darılmayın, 
gücenmeyin -insanlar Türkiye'de her şeyi rahat konuşabiliyorlar- mesela, Sayın Reisicumhur, 
"Devlet, laik; ben Müslümanım" demiş. Eğer, bu sözü yanlış bulan varsa -tenzih ederim Yüce 
Meclisi- "Devlet, laik; ben Müslüman değilim" diyebilir. Yok... olmaz... 

Onun için diyorum ki, yeminle teyit ederek söylüyorum ki, eğer bu konuları sizlerle açık 
açık, açıkoturumlarda, brifinglerde, mahtelif vesilelerle tartışabilsek, yüzde büyük bir ekseri
yetle anlaşırız sizinle; ama, mümkün olmuyor. Parti içinden kurmasaydınız da, dışarıdan bir 
laiklik komisyonu kursaydınız, yardımcı olarak bu fakir de size o komisyonunuzda yardım et
meye gelirdi. 

BAŞKAN — Sayın Küçük, toparlamanızı rica ediyorum. Tamamlayın lütfen. 

ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Sözlerimi şöyle tamamlıyorum: Ekonomik noktalarda, Hü
kümetimiz, krizi de gözardı ederek, ortalığı toz pembe görmüyor; ama, milletle el ele -aynen 
teröre baktığımız açı da böyledir- bu engelleri de aşacak. Türkiye Devletini yıkmaya hiçbir kim
senin gücü yetmeyecek ve tarih boyunca hiç, ama hiç devletsiz kalmayan bu mübarek millet, 
kıyamete kadar da ayakta kalacak; bundan tereddüdünüz olmasın. Yalnız, bu kıyamete kadar 
beka meselesinde, basit meselelerden dolayı siyasî atmosferi yükseltmeye hiçbirimizin hakkı 
yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, elalemin suçlu olduğuna hükmetmezden önce, insanın kendisini uzun 
uzadı ya yoklaması lazımdır" diyen Moliere'i okumanızı tavsiye ederim. (SHP sıralarından gü
lüşmeler) 

Mevtana gibi söylemiş; ne güzel, önce bir kendine bakacaksın; beni ekonomik konuda 
tenkit'ederken "Ben de iktidarken ne idim?" diyeceksin, aradaki mesafeyi ölçeceksin, teraziye 
koyacaksın... Elhak, biz 1980 öncesini kuru kuruya tenkit etmiyoruz ve "O dönemde bu mem
lekette taşı taş üstüne koyan kişilerden de Allah razı olsun" diyoruz. (DYP sıralarından "Çok 
şükür" sesleri) Bundan bizim bir şikâyetimiz yok, bizden hep böyle sözler duyarsınız; ama, 
hakikati söylediğim zaman niye gocunuyoruz? Bunu da kabul edelim. Elinizi vicdanınıza ko
yunuz. Şu icraatımızı beğenmediniz... Olabilir. Şunu da beğenmediniz... Koca Fatih Sultan Meh
met Köprüsüne "teşekkür ederiz" diyeninize rastlamadık. Koca otobanlara 12 trilyon lira pa
ra harcanmış ve ikmaline çok kısa bir süre kalmış; "Daha hızlı çalışın, bir an evvel bitirin, 
biz de muhalefet olarak sizinle beraberiz" diyeninize rastlamadık. 

AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Onu dedik biz. 

ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Muhalefet, bu demek değildir. 

BAŞKAN — Sayın Küçük, tamamlayın lütfen. 

' ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Hayhay Başkanım. 
Muhterem milletvekilleri, dünya değişiyor, Türkiye de değişiyor, tnsanlar bu değişikliğe 

ayak uyduruyor; fakat, kendilerini "laik güçler" diye adlandırılanları değiştirmek mümkün 
olmuyor. Hâlâ 1930'Iarın 1940'ların yanlışında ısrar ediyorlar; orada, herhalde, yirmilik çiviye 
le çakılı duruyorlar. Ama, şunu biliniz, suları tersine akıtamazsınız; Türkiye'nin ufku genişle
miştir, Türkiye, Anavatan İktidarıyla, gerçekten, mazide muvaffak olamadığı birtakım hizmet
lerde muvaffak olmuştur. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Belli oluyor. 
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ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Milletin desteğiyle muvaffak olmuştur. Hal böyle olunca, 
Türk insanını ruhundan ve kökünden koparmaya kimsenin gücünün yetemeyeceği kanatimizi, 
inancımızı bir daha teyit ediyorum ve Türk Milletinin, her türlü bunalımdan, savaşlardan sıy
rılmasını bilmiş, yeryüzünde hiç devletesiz kalmamış ve her zaman devlet kurma niteliğini ko
rumuş, etkin 16 tane bağımsız devlet kurmuş bir millet olduğunu ifade ediyorum; "insanları 
geçici bir süre için kandırmak belki mümkündür" diyorum, "ama her zaman kandırmak asla 
mümkün değildir" diyorum. Bu sözü söylerken de, Sayın Erdal Kalkan'ın "köylere gittiğim 
zaman dağıtılan filanca kitaplarla yoksul insanlarımızın beyni yıkanmaktadır" diye hafife al
dığı, yoksul bile olsa devletinin daima yanında olmuş, PKK'sının da, teröristinin de, bölücü
sünün de, baskıcısının da daima karşısında olmuş köylüme dil uzatılmamasını özellikle hatır
latıyorum ve Yüce Heyetinize daha söyleyeceğim gerçekte pek çok söz olmasına rağmen, vak
tin müsaade etmemesi karşısında sözümü burada bitiriyor, Yüce Heyetinizi... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Hoca efendi, ezan okunuyor. 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Bir şey mi söylediniz Sayın Bayazıt? 
M. TURAN BAYAZIT (îzmir) — Vaazı uzatan hocaya öyle derler. 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Bakın Sayın Bayazıt, biz sizinle kapı dibi komşuyuz; yarın 

komşuyu komşudan soracaklar "iyi komşumdur" diyebilmem için, lütfen ağzınızdan çıkanı 
kulağınız duysun. 

BAŞKAN — Sayın Küçük, lütfen... 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıraların

dan alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Küçük. 
Sayın milletvekilleri, gensoru önergesi üzerinde... 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Başkan, yanlış hitap ediyorsunuz. 
BAŞKAN — Lütfen, Sayın Dönen... öyle bir gerek de yok, usul de yok, hak ta yok. İstir

ham ederim... 
MEHMET DÖNEN (Hatay) •— Ben milletvekiliyim, bir milletvekili olarak hitap etmeniz 

lazım. 
BAŞKAN — Nedir efendim? Nedir efendim? 
Gensoru önergesi üzerinde Hükümet adına tçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bırakın safsatayı, Meclisi, Meclis Başkanı olarak idare 

edin. 
BAŞKAN — Efendim, bu sizi rahatsız ettiyse, geri alıyorum. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Burada Meclis Başkanı gibi konuş, idare et; bu, sana 

yakışmıyor. 
BAŞKAN — Benimle diyalog kurmak, anlıyorum ki bazı arkadaşlarımı mutlu ediyor. Ben 

bundan ne kadar kaçınıyorsam da, davet ediyorsunuz. Sayın Genc'in, Sayın Dönen'in, Sayın 
Miski'nin, tutanaklarda bugün ne kadar seri halde müdahalede bulunduğunu lütfen tetkik bu
yurun; Sayın Topçu'nun nasıl seri halde müdahalede bulunduğunu tetkik buyurun; benim o 
zaman, arkadaşlarıma takılmak için mi böyle söylediğimi, mecbur kaldığım için mi "lütfen" 
dediğimi, takdir edin; istirham ederim. 
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MEHMET DÖNEN (Hatay) — Hayır, Başkan, ismimle hitap edebilirsiniz. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÎÇÎŞLERÎ BAKANI ABDÜLKADtR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 46 arkadaşı tarfından,* Bakanlar Kurulu hak
kında verilen gensoru önergesiyle ilgili olarak Hükümet adına söz almış bulunuyorum. 

önerge üzerinde ayrıntılı görüş ve kanaatlarımızı belirtmeden önce, bazı tespitler yapma
yı yararlı görüyorum. 

Değerli milletvekilleri gensoru önergesiyle tekrar tarşıma gündemine getirilmek istenen anar
şi ve terör hareketleri konusunda, daha önce de bir Meclis araştırması önergesi verilmiş, 25 
Eylül 1990 tarihinde görüşülerek, Yüce Heyetinizce reddedilmiştir. Yine bu konuda, Sayın Bahriye 
Üçok'un menfur bir suikaste kurban gitmesi üzerine, 9 Ekim 1990 tarihinde terör olaylarıyla 
ilgili bu Yüce Meclise bilgi vermiş ve bu konu görüşülmüştür. Yine aynı gün, laiklik konusun
da Meclis araştırması önergesi de görüşülerek, oylarınızla reddedilmişti. Bu durumda, aynı id
diaların, aradan onbeş yirmi gün geçmeden tekrar tekrar gündeme getirilmesinin gerekçesini 
anlamak mümkün değildir. Bütün bunlara rağmen, gensoru, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bilgi edinme ve denetim yollarından biri olduğundan ve bu anayasal müesseseye, Yüce Meclisi
mize ve önergede imzaları bulunan değerli milletvekillerine saygımızın bir gereği olarak, öner
gede yer alan iddialar birer birer ele alınmak suretiyle, huzurunuza tekrar getirilmiştir. 

Konuya geçmeden önce, üzülerek bir konuyu da belirtmek isterim. SHP sayın sözcüsü 
burada konuşurken, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında da yakışıksız sözler sarf ettiler. Sayın 
milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı bu Meclis içerisinden seçilmiştir. Siz oy vermemiş olsa
nız bile, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanıdır. Kaldı ki, İçtüzüğümüze göre, bu kürsü
den, Sayın Cumhurbaşkanı aleyhine konşmak da yasaklanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinden seçilmiş Sayın özal, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı olarak, sizin, sık sık ona sa
taşmanız, size bir şey kazandırmaz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Yeni kanun mu geldi? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADtR AKSU (Devamla) — İçtüzüğü açın, okuyun. 
Ayrıca, değerli arkadaşlarım, burada konuşan sözcü, Cumhurbaşkanımızdan Buşbaka-

na, Bakanlar Kurulu üyelerine, milletvekillerine, devlet görevlilerine kadar herkesi tarikatçılık
la suçladı. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O halde, televizyonda her gün niye konuşuyor?. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADtR AKSU (Devamla) — Onun için, söylediklerinin hiç

birinin ciddiyetine inanmak mümkün değildir. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Oğluyla, Suudî Arabistan'da geziyor; niye geziyor?. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADtR AKSU (Devamla) — Ona göre, ondan başkası laik 

değildir, mürtecidir. Siz, bu zihniyetle hiçbir yere gidemezsiniz. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Önergeyle, bir Türkiye tarif edilmeye çalışılmak

tadır; ekonomisi tahrip olmuş, anarşinin her yerde kol gezdiği bir Türkiye. Ne var ki, bu Tür
kiye, bizim yönetmekte olduğumuz Türkiye değil, 1980'lerden önceki yılların Türkiyesidir. Bu 
yönüyle, önerge, İktidarımızı değil; çağın epeyce gerisinde kalmış ve inşallah bir daha asla 
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geri gelmeyecek bir dönemi tanımlamaktadır. 
Bizim İktidarımızın hizmet yıllan ise, siyasî ve ekonomik istikrarın güçlendiği, sosyal prob

lemlerin çözülerek hafiflediği, demokrasinin bütün kurumlarıyla yerleştiği, insan haklarına say
gının büyük bir hassasiyet içinde sürdürüldüğü, dünya ülkeleri arasında itibarının ve öneminin 
giderek arttığı parlak bir dönem olmuştur. 

Nitekim, son yedi yıllık dönemde, kambiyo rejiminde köklü değişiklikler yapılmış, Türki-
yemiz modern bir ülkenin bütün kambiyo ve dış ticaret kolaylıklarına sahip olmuştur. 

Vergi sistemi modernize edilmiştir. KDV uygulaması, yatırım, işletme ve dış ticareti kap
sayan yeni bir entegre teşvik sistemi getirilmiştir. 

Toplu Konut, Kamu Ortaklığı, SaVunma Sanayiini Geliştirme, Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışmayı Teşvik Fonu gibi fonlarla, kaynak artırıcı önemli tedbirler alınmıştır. Böylece, ko
nut, baraj, köprü, enerji santralları ve savunma sanayii yatırımlarında büyük hamleler yapıl
mıştır. Dünyanın en büyük barajlarından biri olan Atatürk Barajı, bu sayede, zamanından ön
ce bitirilmiştir. 

"Yap-işlet-devret" modeli uygulanarak, önemli projeler uygulamaya konmuştur. 
Biz, tktidar olmadan önce bu modellerimizi, bu yönetimlerimizi aziz milletimize anlattık. 

"Birinci köprüyü satacak, ikinci köprüyü yapacağız" dedik. "Kebanı satacak, yeni barajlar 
yapacağız" dedik. Siz, o zaman "Yaptırmayız efendim, yaptırmayız" dediniz. Milletimiz, bi
ze itibar etti, bizi tktidar yaptı; tktidar olduk, onları sattık, yenilerini yaptık, tşte, otuz ay gibi 
kısa bir sürede yapılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, işte, dünyanın sayılı Türkiye'nin en bü
yük barajı Atatürk Barajı... 

iktidarımız, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir kalkınma hamlesi başarmıştır. Bakı
nız, 1978-1983 yıllarını kapsayan altı yıllık dönemde, ortalama 2.25 olan yıllık kalkınma hızı, 
1984-1989 yıllarını kapsayan ve bizim İktidarımızda geçen altı yılda ortalama yüzde 5.3 'e yük
selmiştir. Bu yıl ise, yüzde 9 gibi rekor düzeyde bir kalkınma hızının gerçekleşmesi beklen
mektedir. 

1983 yılında 1 047 dolar olan millî gelirin, bu yıl için 1 969 dolara yükseleceği anlaşılmış
tır. 1983 yılında 5 milyar 727 milyon dolar olan ihracatımız, biz İktidara geldikten sonra, her 
yıl düzenli olarak yükselmiştir. Körfez krizinin olumsuz etkilerine rağmen, bu yıl da ihracat 
rakamlarının 13 milyar dolar civarında olacağı tahmin edilmektedir. 

Sanayileşme ve ulusal kalkınma hedeflerinden vazgeçtiğimiz iddiası ise, tam manasıyla 
gülünçtür. Bu nasıl sanayileşmeden vazgeçmedir ki, yıllık kalkınma hızı içinde en büyük pay 
sanayie ait olduğu gibi, ihracatın yüzde 80'i de sanayi mallarından oluşmaktadır. 

1983 yılında 1,2 milyar dolar olan Merkez Bankası döviz rezervleri, bu yıl 12 milyar doları 
aşmıştır. 

1983 yılında 27 milyar kilovat/saat olan elektrik enerjisi üretimi, yedi senede 2,4 misline 
çıkarılmıştır. 

iktidarımız döneminde 768 812 toplu konut için 5 trilyon 226 milyar Türk Lirası tutarın
da kredi açılmış, 439 bin konutun bitirilmesi sağlanmıştır. 

Elektrikli köy sayısı 36 binlere, telefonlu köy sayısı 10 200'den 38 binlere çıkarılarak, elek
triksiz ve telefonsuz köy bırakılmamıştır. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — İrtica ne oldu Sayın Bakan?... Bırak bunları. 
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tÇÎŞLERÎ BAKANI ABDÜLKADÎR AKSU (Devamla) — Geliyorum, geliyorum. 
Turizm gelirleri 420 milyon dolardan 3 milyar dolara yükseltmiştir. 
İktidarımız, kalkınma politikasını uygularken, bölgelerarası gelişmişlik farkının asgariye 

indirilmesi için, doğu ve güneydoğunun meselelerine özel bir dikkatle eğilmiştir. Uyguladığı
mız politikalar sonucunda; mesela, 1980 yılında yöreden tahsil edilen her 100 liraya karşılık, 
163 lira olan devlet harcamalarının oranı, 1988 yılında 253 liraya yükselmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerek piyasada oluşan talep gerekse ekonominin li
kiditesi dikkate alınarak, iç borçlanmanın en uygun şartlarla yapılması temel politikamızdır. 
Çeşitli ekonomik göstergelerin son yıllardaki gelişimi dikkatle incelendiğinde, dış borç stoku 
artışında olumlu bir gelişmenin de yer aldığı görülmektedir. Nitekim, toplam dış borçlarımızın 
gayri safî millî hâsılaya oranı 1987 yılında yüzde 59'a, 1988 yılında yüzde 58'e, 1989 yılında 
da yüzde 51'e düşmüştür. Gene olumlu bir gelişme olarak, döviz gelirlerinin dış borçlara oranı 
da 1987 yılında yüzde 41'e, 1988 yılında yüzde 49'a, 1989 yılında da yüzde 54'e yükselmiştir. 
tç ve dış borç rakamlarının bu olumlu gelişmesinin yer aldığı aynı dönemde, ihracat ve millî 
gelir rakamları da sağlıklı bir şekilde büyümüştür. 

KİT'ler ve bunların bağlı ortaklık, müessese, işletme ve birimlerinin özelleştirme işlemle
ri. 2983 ve 3291 sayılı Kanunlar ve 414 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleriyle ya
pılmaktadır. özelleştirmeden amaç, endüstrinin etkililiğini artırmak, ekonomiyi güçlendirmek, 
sermaye piyasasının gelişmesini sağlayarak, mülkiyeti tabana yaymak; KİT'lerin devlet ve eko
nomi üzerindeki olumsuz yüklerini azaltarak; devletin, aslî görevi ve kalkınmanın temelini teş
kil edecek altyapı ve düzenleme hizmetlerine yönelmesini sağlamaktır. 

Uzun yıllar, bu sakat devletçiliği uygulayarak çökme haline gelen sosyalist ülkeler bile, 
hızla özelleşme ve serbest piyasa ekonomisine geçmeye çaba sarf ederlerken, önerge sahipleri
nin, bu çağdışı sistemleri savunur bir havaya girmeleri, iktisadî irticadan başka bir şey değildir. 

Değerli milletvekilleri, Anayasamızda ifadesini bulduğu üzere, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 1923 tarihin
de nihaî tercihini yaparak, kendi yolunu çizmiştir. Genel ve kabul görmüş tanımıyla laiklik, 
"din ve dünyevî otoritelerin birbirinden ayrılması, din işlerinin, ferdî hususî sayılarak, kişile
rin vicdanına terk edilmesi ve devletin dinler karşısında tarafsız kalarak, din hürriyetinin de 
diğer hürriyetler gibi teminat altına alınması "şeklinde anlaşılmaktadır. Yerleşmiş bu kabul 
dışında, "laiklik" kelimesinde birtakım başka anlamlar aranılmamalı, birtakım zorlamalarla, 
laiklik, asla din düşmanlığı imiş gibi göstermemeli, Anayasa ve hukuk devletinin teminatı al
tındaki inançlara baskı aracı olarak kullanılmamalıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Ata
türk de, "Laiklik, sadece din ve dünya işlerinin birbirinden ayrılması demek değildir; bütün 
vatandaşların vicdan, ibadet ve din hürriyetini tekeffül etmektir" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, önceki hafta yapılan Meclis araştırması önergesi görüşmelerinde 
söylediğim temel anayasal prensipleri, bu gensoru dolayısıyla da tekrarlamak zorunda kalmaktan 
üzüntü duyuyorum; fakat, belki bu defa faydası olur, belki bu defa yapılan yanlışlıktan, inat
tan dönme fazileti gösterilir diye, yine yer yer tekrar edeceğim. 

Ne hazindir ülkemizde zaman zaman laiklik konusunda öylesine yanlış iddialar ortaya atıl
maktadır ki, bir kısım insanların nasıl olup da böyle bir görüşe vardıklarını anlamak mümkün 
değildir. Mesela, önergenizde, Sayın Cumhurbaşkanının, "Devlet laik; ama, ben Müslümanım" 
demesini tenkit ediyorsunuz; aynı önergede, Türkiye'nin yüzde 99'unun Müslüman olduğunu 
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siz de ifade ediyorsunuz. Demek ki, milletimizin yüzde 99'u da, "Müslümanım" diyor ve aynı 
zamanda referandumdaki iradesiyle de laik devleti benimsiyor. Kısacası, hem devletini laik olarak 
tanıyor, hem de Müslümanlığıyla iftihar ediyor. O halde, Sayın Cumhurbaşkanı, Türk Milleti
nin hislerine tercüman olmuş, aziz milletimizin söylediğinden başka bir şey söylememiştir. Sa
yın Cumhurbaşkanımızın, "Devlet laiktir; ama, ben Müslümanım" sözü, laiklik kavramının 
Anayasa ve yasalara göre en güzel ve en doğru bir tarifi iken, önerge sahipleri, bunu tam tersi
ne yorumlama gibi vahim bir hataya düşmüşlerdir. 

Merhume Hafize özal Hanımefendinin Süleymaniye Camii Haziresine defnedilmesiyle ilgili 
iddialarınıza gelince: Cumhuriyet tarihimizde bu hazireye ilk defnedilen muhterem Hafize özal 
Hanımefendi değildir. Aynı mezarlığı, hükümetimizden çok önce görev yapmış hükümetler za
manında da definler yapılmıştır. Nitekim, 1929 senesinde -lütfen tarihine dikkat ediniz- mer
hum Mustafa Tekirdağ, o zamanki hükümetin çıkardığı bakanlar kurulu kararıyla buraya def-
nedümiştir. Yine, 1980 yılında da merhum Mehmet Zahit Kotku aynı hazireye defnedilmişler-
dir. Bakın, önergenin ne kadar alelacele hazırlandığının ne kadar yanlış ve yalanlarla dolu ol
duğunun bir çarpıcı örneği de bu. önergede, bu merhumun defnedilmesiyle ilgili kararname
nin de bizim zamanımızda çıkarıldığını iddia etmektedir. Oysa ki kararname burada; 1980 yı
lında çıkarılmış bir kararnameye göre oraya defnedilmiştir. Kaldı ki, Muhterem Hafize özal 
Hanımefendinin defniyle ilgili olarak açılan bir dava vardı ve o dava da reddedilmişti. 

Şimdi, yargı kararlarına saygılı olmak gerekmez mi? İşinize gelince "yan»1 kararıdır" di
yor, bir yandan da, bu olayla laikliğin âdeta yıkıldığını vurgulamaya çalışıyorsunuz... Dava 
açtınız, Danıştay reddetti. Peki, bu yargı kararı değil mi? Yoksa, işinize gelmeyenler yargı ka
rarı sayılmıyor mu? Unutulmasın ki -hele hukukta- çifte standarda asla yer yoktur. Hükümeti 
eleştireceğiz diye, Hakkın rahmetine kavuşmuş kişilerden ne istiyorsunuz? Bizim ananelerimizde, 
ölülerin ancak saygıyla anılması vardır. 

Değerli arkadaşlar, memleketimizde çeşitli şekillerde düşünen, inanan, yaşayan birçok in
san var; bunlar arasında bir ayrım yapılamaz, bunlar birbirinden koparılamaz. Devlet nizamı
nı ve kaidelerini bozmadan, herkesin inancına saygı göstererek, genel bir hoşgörü içinde, in
sanları severek, değişik inançtaki insanların sevgi, saygı ve müsamahayla karşılanabileceğine 
inanarak, millî birlik ve beraberliğimizi sağlamak mecburiyetindeyiz. Demokrasinin gereği de 
bu değil mi? Ama, sadece bizim bunu benimsememiz yetmez, temennimiz, herkesin de bunu 
benimsemesidir, özellikle laiklik, günlük politikanın, siyasî hasapların dışına çıkarılmalıdır. 
İnanınız ki, bunlar kimseye fayda sağlamaz; sadece, güzel vatanımızda sosyal barışı, ve huzu
ru ve birliği bozmaya sebep olur. 

önergenizde, hem, "Yüzde 99'u Müslüman olan bu toplum" diyorsunuz, hem de tslamı 
öğrenme ve yaşamanın tek anayasal yolu olan imam-hatip okullarına, Kur'an kurslarına karşı 
çıkıyor, 300 bini aşkın imam hatip öğrencisine, gerici, çağdışı yaftasını yapıştırıyorsunuz... Ana
yasanın emri olan mecburî din derslerine veryansın ediyorsunuz... Bari biraz tutarlı olun, böy
le çelişkilere düşmeyin, çifte standarttan vazgeçin. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk 
bakın ne diyor: 'Bizde ruhbanlık yoktur. Hepimiz müsaviyiz ve dinimizin ahkâmını mütesavi-
yen öğrenmeye mecburuz. Her fert, dinini, diyanetini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaç
tır, orası da mekteptir," (ANAP sıralanman "Bravo" sesleri.) 

Şimdi size soruyorum: Halkın yüzde 99'unun Müslüman olduğunu kabul ediyorsunuz da, 
, neden Halkın dinini öğrenmesine karşı çıkıyorsunuz? 21 inci Yüzyılın eşiğinde, herkes bilgisa
yar, uzay araştırmalarıyla uğraşırken, biz hâlâ kafanın dışıyla uğraşıp, birkısım öğrencilerimize 
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"siz okuyamazsınız" diyoruz; hem yasakçılığa karşı oluyoruz hem de yasaklamaları savunu
yoruz... öğrenmek, okumak isteyene engel olmak, hangi çağdaş anlayışla bağdaştırılabilir? 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) Fikir ve vicdan hürriyeti anlayışı bu kadar bağnaz mı 
olmalı? 

Değerli milletvekilleri, başında bulunduğum içişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, 
bağlı kuruluşları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kendi kuruluş kanunlarının amir hüküm
lerine her yönüyle uygun bir icraat içindedir. Bakanlığım ve bağlı kuruluşlarında, ayrıca Millî 
Eğitim Bakanlığında çalışan personelle ilgili iddia da, önergedeki diğer iddialar gibi, gerçekle
re aykırı ve yüzbine yaklaşan içişleri Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı mensuplarını töhmet 
altında bırakan, son derece üzücü ve talihsiz bir ifadedir. Müphem ve yuvarlak laflarla, mes
netsiz ve mücerret iddialarla, dürüst ve vatansever devlet memurlarına iftira ve bühtanda bu
lunmak, kimseye bir şey kazandırmaz; ama ülkeye çok şeyler kaybettirir. 

Değerli milletvekilleri, SHP sözcüsü arkadaşın -aynı zamanda önerge sahibi- bugün bazı 
gazetelerde de şahsımla ilgili bazı üzücü beyanları oldu; burada da tekrarladı. Şahsımla ilgili 
olduğu için, kendisine bunun hesabını yargı mercilerinde soracağım; hakkında dava açıp ispa
ta çağıracağım; ispat edemezse, şerefsiz müfteri ilan edeceğim. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Bakın, o kadar gayri ciddî, yalan yanlış şeyler söylendi ki, bunlardan birkaçını örnek ol
sun diye söyleyeceğim, istihbarat Daire Başkanlığına getirilmiş değerli bir arkadaş var; 1971 
yılından beri bu dairede görev yapmaktadır ve şu anda da o dairenin en kıdemli amiridir; hak
kında da hiçbir zaman tKK raporu olmamıştır. Aynı zamanda, Daire Başkan Yardımcısı da 
beş yıldan beri istihbarat biriminde görev yapmaktadır, üç ay önce daire başkanı olmuştur. 
Bunun hakkında da "tKK'lı" diye bir kayıt yoktur. 

Yine burada konuşurken, Terör Daire Başkanlığına getirilen bir arkadaş için, "Eşi, Sayın 
Semra özal'ın koruma müdürü olduğu için getirilmiştir" dedi. Bu da yalandır. Bu arkadaş, 
ilk defa Türkiye'de, 1985 yılında "özel harekât" kursu görmüştür, 1986 yılında Amerika'da 
"terör analizi" kursu görmüştür ve Emniyetin çeşitli kademelerinde başarıyla görev yapmış 
bir terör uzmanı olduğu için bu daire Başkanlığına getirilmiştir. Karısı da, şu anda Emniyet 
Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla ilişkiler Şubesinde Şube Müdürüdür ve hiçbir zaman, ne 
Cumhurbaşkanlığı, ne Başbakanlık koruma müdürlüğü görevi de yapmamıştır. Bunu da bilgi
lerinize sunuyorum. 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Bu yalan nereden çıkmış? 

IÇtŞLERt BAKANI ABDÜLKADlR AKSU (Devamla) — Yalan!.. Sorun kendisine. 

Bu arakadaşa bir tavsiyem var: Lütfen, enformasyonları, bilgileri doğru kaynaklardan al
sın. Disiplinsizliğiyim başansızlığıyla, görev yaptığı her yerde disiplin cezasına çarptırılmış ve 
meslekten ihraç edilmiş kişilerden aldığı bilgilerle, başı her zaman belaya girer, her zaman doğ
rulardan sapar, yanlışlara girer. (ANAP sıralarından alkışlar) Lütfen, doğru, sıhhatli, sağlam 
kaynak seçin, ihraç edilmiş birinden aldığınız bilgilerle, bundan daha çok yanlışlar yaparsınız. 

Yine bu önergede devlet memurlarıyla ilgili bir iddia da var: Devlet menurlarına din eğiti
mi... Hükümetimizin, memurları din eğitiminden geçirme yolunda herhangi bir çalışması ol
madığı gibi, Hükümet programımızda da böyle bir hususa yer verilmemiştir. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Meclise yasa teklifi var. 
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İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADlR AKSU (Devamla) — Hükümet programımızda yok 
ve biz de ilan etmemişiz bunu. 

Ayrıca, valilerimizin bir kısmının, Suudi Arabistan içişleri Bakanlığının, Dışişleri Bakan
lığımız aracılığıyla yaptığı resmî davet üzerine, hac döneminde bu ülkeye gitmeleri, bazı mak
satlı çevrelerce gerçekler çarpıtılarak kamuoyuna sunulmak istenmektedir. Valilerimizin gerek 
bu yılki, gerekse önceki yıllarda Suudi Arabistan'a gidişleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
nin iyi ilişkiler içinde bulunduğu dost bir ülkenin resmî davetine icabet şeklinde gerçekleşmiş
tir. Hac yapıp yapmamaları, görevleriyle değil, tamamen kendi inanç ve vicdanlarıyla ilgili bir 
husustur. 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — izinli miydiler? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Ayrıca, valilerimiz sadece Su

udi Arabistan'a değil, birçok ülkelere gönderilmektedir; gerek resmî, gerek özel davetli, gerek 
görev icabı. Bakın, bugün sabah bir liste çıkardım, Mesela, 1989 yılında 37 vali Amerika Birle
şik devletlerine gruplar halinde gönderilmiş. 1981'de 5 vali, 1984'de 6 vali, 1986'da tekrar 14 
vali, 1987'de 5 vali, 1988'de 10 vali ve 1989 yılında 4 vali NATO semineri için Belçika'ya gitmiş
lerdir. Bunun dışında, yine 60'a yakın valimiz Amerika Birleşik Devletlerinden tutun, diğer 
bütün ülkelere resmî ve özel ziyaretlerde bulunmuşlardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümet olarak en büyük görevimiz, Anayasa niza
mının ve kamu düzeninin korunması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu göre
vimizi en iyi bir biçimde yerine getirmenin azim ve gayreti içinde olduğumuzu kimse inkâr 
edemez. 

Bugün, ülkemizin büyük bir bölümünde terör yönünden ciddî bir problem sözkonusu de
ğildir. Olağanüstü halin uygulandığı 13 ilimizde ise, terör olayları önceki yıllarla kıyaslandı
ğında, hızla büyük bir gerileme sürecine girmiştir. Son aylarda sağlanan neticeler bunu açıkça 
göstermektedir. Bir örnek olması bakımından: 15 Haziran 30 Eylül tarihleri arasındaki üçbu-
çuk aylık dönemin geçen yıla göre mukayesesi yapıldığında, olay sayısı 428'den 260'a düşmüş
tür. Aynı dönemde ele geçirilen terörist sayısı 114'ten 184'e, ele geçirilen uzun namlulu silah 
sayısı da 119'dan 231'e yükselmiştir. Yine, aynı tarihler itibariyle, geçen yıl 589 vatandaşımız 
teröristler tarafından kaçırılmışken, 1990'da kaçırılan vatandaş sayısı 8'dir. Yine, bu dönemin 
en önemli özelliği, kendiliğinden gelip teslim olan terörist sayılarında da büyük bir artış göz
lenmektedir. 1990 yılında üzücü terör olaylarının görüldüğü istanbul'da, son aylarda yapılan 
etkin operasyonlar sonucunda da, terörist faaliyetlere karşı olumlu neticeler alınmıştır. 

Bunları şu bakımdan tekrarlıyorum: Ben, geçen konuşmamda da bu operasyonlar hak
kında, yakalanan sanıklar hakkında bilgi verdim, çıkarılan olayları ve yakalanan failleri bir 
bir saydım; ama, benden sonra söz alan arkadaşlar, muhalefet partisinin sayın sözcüleri, "Hiç 
olmazsa bir olayı aydınlattık deyin" dediler; onun için tekrarlıyorum. Bakın, hepsini sayma
yacağım; çarpıcı, kamuoyunu meşgul eden bazı önemli operasyonlar ve bunlarla ilgili yaka
lanmaları söyleyeceğim. 

Bu operasyonlarla, Türkiye Komünist Partisi Birlik Silahlı Halk Birlikleri, 16 Haziran Ha
reketi, Kürdisian İslam Partisi, TİKKO ve Dev-Sol örgütlerine mensup 917 sanık yakalanmış 
ve bu sanıkların yakalanmasından sonra'yapılan soruşturmalar neticesinde, bu olayları ger-
çeklişıirdikleri veya bu olaylara katılmış oldukları ve bu sayacağım olayların failleri oldukları tes
pit edilmiştir. 
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1988 yılında Metris Cezaevinden 29 örgüt militanının kaçırılması olayına, 23.1.1990 tari
hinde emekli albay Mehmet Rıfat Uğurlutan'ın şehit edilmesi olayına, Haziran 1990 tarihinde 
Halkalı İETT Garajının soyulması olayına, 25 Haziran 1990 tarihinde Kâğıthane Vergi Daire
sinin soyulması olayına, muhtelif tarihlerde 3 vatandaşımızın öldürülmesi olayına, 20.1.1990 
tarihinde SOYAK Anonim Şirketinin soyulması olayına ve 1.10.1990 tarihinde Ümraniye Tekel 
Satış Deposunun soyularak 66 milyon liranın gasp edilmesi olayına bizzat katılmış, bulunmuş 
ve bu olayların fail ve sanıkları oldukları anlaşılarak, çıkarıldıkları mahkemelerce sanıkların 
büyük bir kısmı tutuklanmıştır. Kimsenin şüphesi olmasın ki, diğer olayların failleri de bir bir 
yakalanacak ve yaptıklarının hesabını adalet önünde vereceklerdir. Hükümetimiz, vatandaşı
mızın huzur ve güvenliğini sağlamak konusunda her türlü tedbiri almakta kararlıdır. Nitekim, 
istanbul'un asayiş konusu da özel olarak ele alınarak yeni düzenlemelere gidilmiştir, tik plan
da personel, araç ve malzeme takviyesi yapılmış olup, ayrıca, istanbul'daki polis sayısının önü
müzdeki iki yılda 25 bine çıkarılması da yine hedeflerimiz arasındadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin asayiş konusu konuşulurken, galiba kendi 
ülkemize biraz da haksızlık yapıyoruz. Aslında, diğer bazı ülkelerle mukayese edildiğinde, ül
kemizin, birçok emsaline göre çok daha iyi durumda olduğu açıkça görülmektedir. 

Bakın, 25 Eylül tarihinde görüşülen Meclis araştırması önergesiyle ilgili olarak da ifade 
ettiğim gibi, tnterpol kayıtlarına göre, bazı ülkelerde işlenen suçlarla Türkiye'deki suçları mu
kayese ettiğimizde şu durum ortaya çıkmaktadır: Mesela, cinayet suçu: Bir yılda, Amerika Bir
leşik Devletlerinde 20 680 olay; Japonya'da 1 441 olay; Fransa'da 2 567 olay; ingiltere'de 992 
olay; Türkiye'de 790 olay. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaade buyurun lütfen. 
Sayın milletvekilleri, görüşülmekte olan konu tamamlanıncaya kadar çalışma süremizin 

uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş ve ko
nu tamamlanıncaya kadar çalışma süremiz uzatılmıştır. 

Buyurun Sayın Bakan. 
tÇtŞLERÎ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Gasp suçu: Bir yılda, Ameri

ka Birleşik Devletlerinde, 3 761 070 gasp. 
tBRAHlM TEZ (Ankara) — Sayın Bakan, bir de nüfusları verin. 
IÇÎŞLERÎ BAKANI ABDÜLKADtR AKSU (Devamla) — Söyleyeceğim. 
Japonya'da 261 337; Fransa'da 426 266; ingiltere'de 849 229; Türkiye'de 711. 
Hırsızlık olayı: Bir yılda, Amerika Birleşik Devletlerinde, 12 899 870 olay; Japonya'da 1 

424 126; Fransa'da 1 989 818; ingiltere'de 2 870 503; Türkiye'de 36 609. 
Bakınız, elimdeki bir listede de nüfusa göre suç oranları bulunuyor. Amerika'nın, Türki

ye'nin ya da Almanya'nın nüfusu başka diyebilirsiniz; ama, nüfus oranlarına göre yapılan tes
pitlerde de, 100 bin kişiye düşen suçlu sayısı şöyledir: ingiltere'de 3 548; Danimarka'da 10 500; 
isviçre'de 5 094; italya'da 3 299; Federal Almanya'da 7 114; Fransa'da 5 619; Amerika Birleşik 
Devletlerinde 5 664; ispanya'da 2 519; Japonya'da 1 430; Türkiye'de ise sadece 110. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; irtica, geriye dönüş demektir. Oysa, ANAP iktidarı 
olarak, Türkiye'yi ileri, modern bir ülke yapmaya azmettik. Bu, Hükümet programlarımızda 
ifade ettiğimiz temel sloganımızdır. Biz geriye değil, gelişmeye, kalkınmaya ve modernleşmeye 
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gidiyoruz. Türkiye'yi bu yoldan döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Biz, ekonomik me
seleleri çözerken, vatanımızı, demokrasiye gerçekten inanmış insanlar ülkesi haline getirmeye 
çalışıyoruz. Biliniz ki, demokrasi olmayan yerde, çağdaşlık olmaz, demokrasi olmayan yerde 
hoşgörü olmaz, demokrasi olmayan yerde inanç ve düşünce hürriyeti olmaz. Biz, sevgiden, hoş
görüden, düşünce ve vicdan hürriyetinden yanayız. Kişilerin düşünce ve inançlarından dolayı 
kınanmasına muaheze edilmesine, cezalandırılmasına karşıyız, tç barışı, sosyal huzuru, halkı
mızın mutluluğunu, karşılıklı sevgi ve saygının toplum içinde yaygınlaşmasında görüyoruz. An
cak, her türlü istismara müsait konuların, siyasî hesaplarla alevlendirilmesine karşıyız. Türki
ye'yi yeni huzursuzluklara ve kutuplaşmalara götürecek davranışları doğru bulmuyoruz. Hiç 
şüphesiz, devletiyle, milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar 
olacaktır. Çünkü, Devletimiz güçlü, Hükümetimiz Türkiye'nin meselelerine hâkimdir. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi olarak, kuruluşumuzdan ve iktidara gelişimiz
den bu yana, hep, kavgasız, barış içinde, huzur ve sevgi dolu bir Türkiye için çalıştık. Bizim 
ana misyonumuz birleştirmektir; hiçbir zaman ayırımcı olmadık. Türkiye'nin meselelerinin kavga 
ile, istismar ile, sansasyon ile değil, hoşgörü ortamında, akılcı çalışmalarla halledileceğine ina
nıyoruz. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Savaşa hayır... 
İÇÎŞLERt BAKANI ABDÜLKADÎR AKSU (Devamla) — Hükümetimiz, insan hakları

na saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyetini bu nitelikleriyle benimsemiş, geliştirmeyi ve yüceltmeyi kendisine esas hedef it
tihaz etmiştir. Bugüne kadarki çalışmalar ile de bunu büyük ölçüde başarmıştır. Elde edilen 
neticeler bunun canlı şahitleridir. Bütün bu gerçekler ortada iken, delilsiz ve mücerret iddialar
la Bakanlar Kurulu hakkında verilen gensoru önergesinin reddini arz eder, hepinize saygılar 
sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, Bakanlar Kurulu hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınıp 

alınmayacağı hususundaki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Şimdi, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu oylarınıza sunacağım: 

Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Gersoru önerge
sinin gündeme alınması kabul edilmemiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Sayın Etem Cankurtaran, yazılı olarak, Sayın \aşar Yılmaz sözlü ola
rak, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Sözcüsünün konuşması esmasında Anavatan Partisi 
Grubunun oturduğu sıralardan kimliğini tespit edemediğimiz bir sayın üyemizin arzu edilme
yen bir beyanda bulunduğunu ifadeyle, bu zatın tespitini ve gereğinin yapılmasını istemişlerdi. 

Yaptığımız incelemelerde, her ne kadar, zabıtlarda, "Sen olursun inşallah" şeklinde bir 
ifadenin yer almasına rağmen, faili tespit edilmemesine, zabıtlarda yer verilmiş bulunmaması
na rağmen, Antalya Milletvekili... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Ne bağırıyorsun?.. 
BAŞKAN — Onu izah ederim... Onu, erbabı anlar. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Ne bağırıyorsun?.. 
BAŞKAN — Onu, erbabı anlar; size bağırmıyorum; ben kime bağırıyorsam... 

— 59 — 



T.B.M.M. B : 23 23 . 10 . 1990 O : 1 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Kimseye de bağıramazsınız bu saatte. 
BAŞKAN — Bağırmıyorum... Bağırmıyorum; böyle edip bir heyete edebî şada ile izah 

ve ikaz ediyorum. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) Ama, anlayana... 
Değerli arkadaşlarım, böyle olmakla birlikte... 
Sayın Bayazıt, bunu tescil etmekte zaruret gördüğüm için söylüyorum. Tutanaklarda ki

min söylediğine dair bir şey bulursanız, yarın sizi bekliyorum, gelin konuşun; ama, Antalya 
Milletvekili... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — O zaman, tutanaklara güvenmiyoruz... 
BAŞKAN — Beyler, lütfen, bir hakkı teslim edelim. , 
Antalya Milletvekili Sayın Cengiz Dağyar, Başkanlığımıza gönderdiği pusula ile, kimin 

söylediği tespit edilemeyen bu sözlerin kendisine ait olduğunu; çalışmalar esnasındaki yorgun
luk, sinir ve stres eseri ağzından çıkmış bulunduğunu, bundan üzüntü duyduğunu ve Sayın 
Erdal Kalkan'dan ve dahi Genel Kuruldan özür dilediğini ilan etmemi rica etti. (ANAP sırala
rından "Bravo" seslen) 

tşte, daha Meclis Başkanına, bunu açıklamasına fırsat vermeden, bir şüphe ifadesi ola
rak, Sayın Erol Güngör oradan kalkar da, "tutanaklarda isim yer almadı" dediğimde, bizi 
suçlayacak şekilde tepki koyarsa, benim de, bu edip heyete edebî ikaz olarak, sadam değişir. 

Arz ediyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bir şey daha soyuluyorum: Herkesin gördüğü ve duy

duğu şekilde, Sayın Kamer Genc'in, Meclisi yöneten Başkana "Senin kafanı keserim" dediği 
zaman da bu hassasiyeti göstermenizi bekliyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sözümü keserseniz her zaman söylerim. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Bakanlar Kurulu hakkındaki (11/18) esas numaralı 

gensoru önergesini ve gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 24 Ekim 
1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.06 

• 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — izmir Milletvekili Halil Çullıaoğlu 'nun, izmir ili Selçuk ilçesini ziyaret eden turistlere ülke

mizi tanıtmak amacıyla getirtilen Yugoslavya basımı kitaba ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Namtk Ke
mal Zeybek'in yazılı cevabı (7/1550) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 21.9.1990 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

NET Holding tarafından İzmir ili Selçuk ilçesini ziyaret eden turistlere ülkemizi tanıtmak 
amacı ile getirtilen Yazarı Robertson Mc Corta-Nelles verlog, yayıncı kuruluşu Gunter Nelles 
olan 1990 Yugoslavya basımı olan kitapta; 15 inci sayfasında Türklere ait tanıtımda ülkemiz
deki köken farklılaşmasından söz edilerek, Türklere ait aşağılayıcı, küçültücü, Türklüğü red
dedici ifadeler kullanılmaktadır. Türklerden kendilerine "Türkler denen insanlar" olarak bah
sedilmektedir. 

Ayrıca sayfa 112'de Efes Antik kentteki satıcılardan da yabancıları aldatan dolandıran ki
şiler olarak bahsedilmektedir. 

1. Türkleri aşağılayan ifadeler yanı sıra, esnafımızı hırsız yerine koyan bu kitap hangi 
amaç için ülkemize getirilmiş ve dağıtılmıştır? 

2. Bu kitabın getirtilip dağıtılmasına kimler izin vermiştir? 
3. Yurt dışından, ülkemizi tanıtmak amacı ile getirtilen yayınlarda herhangi bir ön araş

tırma yapılmakta mıdır? 
4. Bu yayının incelenmesi yapıldıktan sonra mı dağıtılmasına izin verilmiştir? 
5. Bu yayının dağıtımı sürecek midir? 
6. Kitabı getirenler dağıtılmasına izin verenler, dağıtanlar hakkında soruşturma açıla

cak mıdır? 
7. Kendi alınterleriyle küçük sermayeleriyle, dürüst namusluca para kazanan Efes Antik 

Kentteki esnafımıza, bu yayınla yapılan hakaret nedeniyle, kırılan onurlarını iade etmek amacı 
ile esnafımızı gerçekçi tanıtan yeni bir yayın çıkarılmasına yardımcı olunacak mıdır? 

T.C. 
Kültür Bakanlığı 
Sayı : ÖZK/2434 18.10.1990 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 26 Eylül 1990 gün, Kan. Kar. Md. 7/1550-5700/26147 sayılı yazınız. 
tzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek belgeler 

ekte sunulmuştur. 
Arz olunur. 

Namık Kemal Zeybek 
Kültür Bakanı 
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T. C. 
Kültür Bakanlığı 

Efes Müzesi Müdürlüğü 
Sayı : 920-729 6.7.1990 

Konu : Yayınlanan kitap hak. 

KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜNE 
tZMtR 
Müzemiz derneğine satılmak üzere verilen ekteki Türkiye kitabının İS inci sayfasındaki, 

Türklerin tanımı müdürlüğümüzce sakıncalı bulunmuş ve kitabın satılması durdurulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Selahattin Erdemgil 
Efes Müzesi Müdürü 

T. C. 
Selçuk C. Başsavcılığı 

Sayı 
Hazırlık No. : 1990/723 
Yetkisizlik No. : 1990/25 

YETKİSİZLİK KARARI 
C. BAŞSAVCILIĞINA/İSTANBUL 
Davacı : K. H. 
Sanıklar : 1) NET Yayıncılık A.Ş. 

Merkez Yerebatan Caddesi No. : 15/3 Cağaloğlu/lstanbul 
2) APA Yayıncılık A.Ş. 

Yeniçeri Sokak No. : 64 Leveht/tstanbul 
Suç : Türklüğü tahkir. 
Suç Tarihi : 9.7.1990 

HAZIRLIK EVRAKI İNCELENDİ 
Suç tarihinde Selçuk Emniyet Müdürlüğünce Selçuk ilçesinde yapılan arama ve kontrol

lerde Selçuk ilçesinde ve Atatürk mahallesinde kitapçılık yapan Zübeyir Fikret Dereli'nin dük
kanında HELLES GUtDES TURKEI ve İNSİGHT GUtDES GREECE adlı kitaplardan Türk 
Ulusu hakkında aşağılayıcı bir takım ibarelere rastlandığı, bu sebeple söz konusu kitapların 
C. Başsavcılığımıza gönderildiği, anlaşılmış isede, İNSİGHT GUtDES GREECE adlı kitap yurt 
dışında basılarak Türkiye'ye sokulduğu ve Türkiye'de sanık Net Yayıncılık Anonim Şirketi ta
rafından dağıtıldığı ve yayınlandığı, diğer kitabın merkezi Singapur'da olup, APA yayıncılık 
tarafından Türkiye'de dağıtıldığı, söz konusu kitapların yönetim ve dağıtım yerinin İstanbul 
olduğu ve sanık şirketler hakkında soruşturma yapma yetkisinin İstanbul Cumhuriyet Başsav
cılığına ait olacağı nedeniyle CMUK.'nun 7 ve 8 inci maddeleri gereğince Savcılığımızın yetki
sizliğine ve hazırlık evrakı ve kitapların yetkili ve görevli İstanbul C. Başsavcılığına gönderil
mesine itirazı kabil olmak üzere karar verildi. 26.9.1990 

Aydın Şener 
C. Başsavcısı 22524 
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2. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Güneydoğu Anadolu Projesini ve uygulamasını 
incelemek üzere Kuzey Ktbrts Türk CumJmriyetindeki gazete temsilcilerine yapılan davete ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Yazar'm yazılı cevabı (7/1551) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılması için gerekli iş

lemin Türkiye Büyük Millet Meclisi tçtüzüğü gereğince yapılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 25.9.1990 

Kemal Anadol 
tzmir 

1. Türkiye Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğü Güneydoğu Anadolu Projesini ve uy
gulamasını incelemek üzere KKTC.'den gazete temsilcisi 23 kişiyi Türkiye'ye davet etmiş midir? 

2. Bu programda KKTC.'de yayınlanan gazetelerin tamamı davet edilmiş midir? 
3. Yeni Düzen Gazetesi ve onu temsilen bir gazeteci de konuklar arasına dahil edilmiş 

midir? 
4. Edilmedi ise gerekçesi nedir? 
5. KKTC.'de yayınlanan Yeni Düzen Gazetesinin tirajından daha az tirajı olan gazeteler 

bile bu geziye davet edilmiş midir? 
6. Diğer gazeteler ile Yeni Düzen arasında ayrımı Kıbrıs'taki Türkiye Cumhuriyeti bü

yükelçiliği mi yoksa Türkiye Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğü mü yapmaktadır? 
7. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin iki ünitesinden birinin veya her ikisinin yaptığı bu-

ayrımın nedeni Yeni Düzen Gazetesinin siyasal eğilimi midir? 
8. Bu şekilde yanlı bir uygulama KKTC.'nin iç işlerine karışma anlamına gelmiyor mu? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 03-9 (10) 2672 18.10.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26.9.1990 tarih ve 7/1551-5701/26157 sayılı yazınız. 
tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen yazılı so

ru cevabı ekte sunulmuştur. 
Arz ederim. 

Mehmet Yazar 
Devlet Bakanı 

CEVAP : 
Komşu Devletlerin basın mensuplarından hangileri ile nasıl bir ilişki kurulacağı Devleti

mizin dış politikası ilkeleri ışığında kararlaştırılmaktadır. 
Kıbrıs konusunda Türkiye Cumhuriyeti millî bir politika takip etmektedir. Türk milleti

nin iktidar, muhalefet bütün kesimleri tarafından benimsenen bu politikanın temel ilkeleri ile 
ters düşenlerle birlikte olamayız. 

Filan basın organının davet edip ötekisini davet etmemek, o ülkenin içişlerine elbette mü
dahale anlamına gelmez. 
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3. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alplemoçin'in yazılı cevabı (7/1562) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Dışişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi saygıyla arz ve talep ederim. 27.9.1990 
Yaşar Topçu 

Sinop 
SORULAR : 
1. Sayın Turgut özaPın Amerika Birleşik Devletlerine gidişi resmi ziyaret midir? Resmi 

gezi ise ABD'lerinde kimin konuğu olarak bulunmaktadır. 
2. Resmi gezi değilse gereğini kim taktir etmiştir. 
3. Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak nedeniyle gitmişse, katılacağı toplantıdan 4-5 

gün önce gitmesinin ve toplantıdan sonra da kalmasının nedeni belli midir? 
Bu ve benzeri Birleşmiş Milletler Toplantılarında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı 

ile temsil edilmiş midir. Ne zaman? 
4. Sayın Turgut Ozal Başbakanlığı sırasında da Birleşmiş Milletler Toplantısına katılmak 

gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletlerine gitmiş midir? 
5. Sayın Turgut Ozal Başbakan olduğu günden bu yana kaç defa ve hangi gerekçelerle 

resmi yada özel olarak Amerika Birleşik Devletlerine gitmiştir. 
Bu geziler hangi tarihlerdedir? 
Bu gezilerde Sayın Ozal'la birlikte Amerika Birleşik Devletlerine giden resmi zevat kim

lerdir. Hangi görevle gitmişlerdir? 
6. Sayın ÖzaPın bu defa ki gezisine katılan resmî zevat'ın isim ve görevleri nelerdir. Ge

zideki görev ve işlevleri nelerdir? 
7. Sayın Ozal'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile yaptığı görüşmelerde Dışişleri 

Bakanı bulunmuş mudur? Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı bulunmuş mudur? 
8. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Turgut Ozal'ın bu geziye çıkması için bir tel

kin veya tavsiyesi olmuş mudur? 
Bu gezide görüştüğü kişilerle görüşmesi ve temasları için Dışişleri Bakanlığının bir telkini 

veya tavsiyesi olmuş mudur? 
9. Bu geziden Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne gibi sonuçlar beklemektedir? Hangi yük

sek menfaati temin maksadına matuf bir gezi olarak planlanmıştır? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 387-3847-488 23.10.1990 

Konu : Soru önergesi hak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 3 Ekim 1990 tarihli ve Kan. Kar. Md. 7/1562-5737/26254 sayılı yazıları. 
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Sinop Milletvekili Sayın Yaşar Topçu'nun Cumhurbaşkanı Sayın Turgut özaPın son ABD 
ziyareti hakkındaki soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Dışişleri Bakanı 

Sinop Milletvekili Sayın Yaşar Topçu'nun Cumhurbaşkanı Sayın Turgut özal'ın son ABD 
ziyareti ile ilgili yazılı soru önergesi yanıtı 

Cumhurbaşkanı Sayın Turgut özal, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin daveti üzerine 
Birleşmiş Milletler Çocuklar için Dünya Zirvesine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletle
ri'ne gitmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri söz konusu daveti, zirve fikrini ilk defa orta
ya atan 6 ülke devlet/hükümet başkanları adına bütün ülkeler devlet/hükümet başkanlarına 
yapmıştır. 

Zirveye listesi ilişik 75 ülkenin devlet veya hükümet başkanları katılmışlardır. 
Sayın Cumhurbaşkanımız bu ziyaret vesilesiyle Amerika'da bulunduğu sırada ABD Baş

kanı Bush, Savunma Bakanı Cheney, Hazine Bakanı Brady, Ticaret Temsilcisi Hills ve ABD 
Senatosu üyeleri ile resmi görüşmelerde bulunmuştur. 

Söz konusu zirve BM çerçevesinde bu boyutlarda katılma ile yapılmış olan ilk zirve top
lantısıdır ve yukarıda da belirtildiği veçhile bu toplantıya 75 devlet ve/veya hükümet başkanı 
katılmıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanımız daha önce Başbakanlık görevleri sırasında 1-8 Haziran 1988 ta
rihlerinde Birleşmiş Milletler Silahsızlanma konferansına katılmak üzere Amerika Birleşik Dev
letlerine gitmişti. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan olduğu tarihten bu yana aşağıda belirtilen tarihlerde 
ABD'ni ziyaret etmiştir. 

— 27 Mart-5 Nisan 1985, 
— 15 Ağustos-2 Eylül 1985, 
— 2-6 Şubat 1987 (Ameliyat nedeniyle 28 Şubata kadar ABD'de kalmışlardır). 
— 1-8 Haziran 1988, 
— 11-19 Aralık 1988, 
— 16-27 Ocak 1990, 
— 24 Eylül-2 Ekim 1990. 

Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte ABD.'ne giden zevat görevleri icabı bu gibi gezilerde yer 
almaları mutad olan kişiler olup ziyarete mütedair kararname ekinde isim ve sıfatları kayıtlı
dır. Heyet listesinin örneği ilişikte sunulmuştur. 

Sayın Cumhurbaşkanımızla Başkan Bush arastnda Devlet Başkanları düzeyindeki görüş
meye Dışişleri Bakanlarının katılmaları öngörülmemiştir. 

Buna uygun olarak görüşmede Dışişleri Bakanımız hazır bulunmamıştır. ABD Dışişleri 
Bakanı Baker ise Başkan Bush ile görüşmek amacı ile önceden planlanmamış bir şekilde top-' 
lantı mahalline girmiş ve içeride kalmıştır. 

Birleşmiş Milletler Çocuklar için Dünya Zirvesi nedeniyle vaki davet Cumhurbaşkanlığı
mıza Dışişleri Bakanlığı kanalı ile intikal ettirilmiş ve katılma yönünde telkinde bulunulmuştur. 
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Mutad olduğu üzere, Sayın Cumhurbaşkanımızca gerek çocuk zirvesi gerek ABD.'deki di
ğer resmî temasların da gözönünde bulundurulmasında yarar olabileceği düşünülen hususlar 
hakkında gerekli bilgi ve dosyalar Dışişleri Bakanlığınca hazırlanmış ve yüksek makama su
nulmuştur. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut özal tarafından Washington'da ABD yetkilileriyle yapı
lan temaslarda Türkiye-ABD ilişkilerinin çeşitli veçheleri ve bunların geliştirilmesi imkânları 
üzerinde durulmuş, ekonomik alanda işbirliğinin genişletilmesi hususunda görüş birliği sağ
lanmıştır. Bunun yanısıra ABD ticaret ve sanayi çevreleri ile kamuoyunu etkilemek durumun
daki kurum ve kişilerle Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki rol ve önemini, ekonomik imkân
larını anlatan ve ticarî ve sınaî alanlarda ABD iş çevrelerinin ülkemize ilgisini teşvik eden nite
likte görüşme ve konuşmalar yapılmıştır. Bu temasların ABD kamuoyunu çok olumlu yönde 
etkilediğine dair raporlar mevcuttur. 

Sayın Cumhurbaşkanımız BM Çocuk Zirvesi vesilesiyle New York'da bulundukları sıra
da, Arnavutluk, Bulgaristan, İngiltere, Romanya, Norveç, Fransa ve Tunus Devlet/Hükümet 
Başkanları ile de çeşitli uluslararası sorunlar ve ikili ilişkilerimizi ilgilendiren konularda görüş 
alış verişinde bulunmak imkânını bulmuşlardır. 

E/ICEF/1990/CRP.36 
4 September 1990 
ENGLISH ONLY 

UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND FOR INFORMATION 
Executive Board 
Special session 

EXPECTED ATTENDANCE AT THE WORLD SUMMIT FOR CHÎLDREN 
As of 4 September 1990, the Initiators and/or the Summit secretariat have been notified 

by Governments that the following Heads of State or Heads of Government intend to partici-
pate in the World Summit for Children : 

(*) 1. ALBANIA 
Chairman of the Presidium of the People's Assembly Ramiz Alia 

(*) 2. ANGOLA 
President Jose Eduardı dos Santos 

(*) 3. ARGENTINA 
President Carlos Saul Menem 
4. BANGLADESM 
President Hussain Muhammed Ershad 
5. BARBADOS 
Prime Minister L. Erskine Sandiford 

(*) 6. BELGIUM 
H. M. King Baudouin 

(*) Confirmed since previous announcement on 2 August 1990. 

— 66 — 



T.B.M.M. B : 2 3 2 3 . 1 0 . 1 9 9 0 0 : 1 

7. BENİN 
President Mathieu kârikou 

8. BRAZIL 
President Fernando Collor 

(*) 9. BULGARIA 
Prime Minister Andrei Loukanov 

(*) 10. BYELORUSSIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC 
Chairman of the Supreme Soviet N.I. Dementei 

11. CAMBODIA 
Prime Minister Son Sann 

12. CANADA 
Prime Minister Brian Mulroney 

13. CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
President Andre* Kolinqba 

14. CHILE 
President Patricio Aylwin 

15. COLOMBIA 
President Cesar Gaviria 

16. COSTA RİCA 
President Rafael Angel Calderon-Fournier 

17. CZECH AND SLOVAK FEDERAL REPUBLIC 
President Vaclav Havel 

(*) 18. DENMARK 
Prime Minister Poul Schluter 

19. DOMINICA 
Prime Minister Mary E. Charles 

20. ECUADOR 
President Rodrigo Borja-Cevallos 

21. EGYPT 
President Mohamed Hosni Mubarak 

22. EL SALVADOR 
President Alfredo F. Cristiani 

23. FINLAND 
Prime Minister Harri Holkeri 

E/ICEF/1990/CRP.36 
English 
Page3 

24. FRANCE 
President François Mitterrand 

(*) Confirmed since previous announcement on 2 August 1990. 
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25. GAMBIA 
President Alhaji Sir Davvda Kairaba Jawera 

(*) 26. GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF 
President Richard von Weizsacker 
27. GUATEMALA 
President Marco Vinicio Cerezo Ardvalo 

28. GUINEA— BISSAU 
President Joao Bernardo Vieira 

29. HOLY SEE 
Secretary of State (Head of Government) Agostino Cardinal Casaroli 

30. HONDURAS 
President Rafael Leonardo Callejas 

(*) 31. ICELAND 
Prime Minister Steingrimur Hermannsson 

32. IRELAND 
Prime Minister Charles J. Haughey 

(*) 33. ITALY 
Prime Minister Giulio Andreotti 

(*) 34. JAPAN 

Primce Minister Toshiki Kaifu 

35. JORDAN 
King Hussein Ibn Talal 

36. KENYA 
President Daniel Toroitich arap Moi 

37. MALAYSIA 
Prime Minister Dato Seri Dr. Mahathir Mohammad 

38. MALDI VES 
President Maumoon Abdul Gayoom 

39. MALI 
President Moussa Traorg 

40. MALTA 
Prime Minister Eddie Fenech Adami 

41. MEXICO 
President Carlos Salinas de Gortari 

42. MONACO 
Minister of State (Head of Government) Mr. Jean Ausseil 

43. NAMIBIA 

President Sam Nujoma 

44. NEPAL 

Prime Minister Krishne Prasad Ehattarai 

(*) Confirmed since previous atmouncement on 2 August 1990. 
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45. NETHERLANDS 
Prime Minister R. F. M. Lubbers 
46. NICARAGUA 
President Violeta Barrios de Chamorro 

(*) 47. NIGERIA 
Chief of General Staff (head of Government) Vice-Admiral Augustus Aikhomu 
48. NORWAY 
Prime Minister Jan P. Syse 
49. PAKİSTAN 
Prime Minister Ghulam Mustafa Jatoi 

(*) 50. PANAMA 
President Guillermo Endara Galimany 
51. PARUA NEW GUINEA 
Prime minister Rabbie Namaliu 
52. PARAGUAY 
President Andrts Rodriquez 
53. PERU 
President Alberto Fujimori 
54. RWANDA 
President Juvenal Habyarimana 
55. SAINT KITTS AND NEVIS 
Prime Minister Kennedy A. Simmonds 

E/ICEF/1990/CRP.36 
English 
Page5 

56. SAINT LUCIA 
Prime Minister John G. M. Compton 
57. SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 
Prime Minister James F. Mitchell 
58. SAMOA 
prime Minister Tofilau Eti Alesana 
59. SAUDIARABIA 
King Fahd Bin Abdul-Aziz Al-Saud 
60. SENEGAL 
President Abdou Diouf 

(*) 61. SİERRA LEONE 
President Joseph S. Momoh 
62. SUDAN 
President Ömer Hassan Ahmed El Bashir 

(*) Confirmed since previous announcement on 2 August 1990. 
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63. SURINAME 
President Ramsewak Shankar 
64. SWEDEN 
Prime Minister Ingvar Carlsson 
65. TOGO 
President Gnassingbi Eyadema 
66. TURKEY 
President Turgut özal 
67. UGANDA 
President Yovveri Kaguta Museveni 

(*) 68. UKRAINIAN SOVIET SOCIALIST REPUBLIC 
Chairman of the Council of Ministers Vitaly A. Masol 
69. UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 
Prime Minister Margaret Thatcher 
70. UNITED STATES OF AMERICA 
President George Bush 

(*) 71. URUGUAY 
President Luis Alberto Lacalle 
72. VANUATU 
Prime Minister Walter H. Lini 
73. VENEZUELA 
President Carlos Andr6s Peiez 
74. YUGOSLAVIA 
President Borislav Jovic 
75. ZİMBABWE 
President Robert G. Muqabe 
76. UNITED NATIONS 
Secretary-General Javier Perez de Cuellar 

1990 TARİHLt VE 90 SAYILI KARARNAMENİN EKİ 
LÎSTE 

RESMÎ HEYET 
Vahit Erdem Büyükelçi, Millî Savunma Bakanlığı 

Savunma Sanayii Müsteşarı 
Kaya Toperi Büyükelçi, Cumhurbaşkanlığı 

Başdanışmanı 
Kur. Alb. Aslan Güner Cumhurbaşkanlığı Başyaveri 
Nabi Şensoy Cumhurbaşkanlığı özel Kalem 

Müdürü 

(*) Confirmed since previous announcement on 2 August 1990. 
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Engin Güner Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı 
Hüseyin Aksoy Cumhurbaşkanlığı özel 

Danışmanı 
Metin Yalman Cumhurbaşkanı Basın 

Danışmanı 
Musa öztürk Cumhurbaşkanlığı Koruma 

Müdürü 
Cengiz Aslan Doktor 
Faruk Tam ay Dışişleri Bakanlığı tMAD Başkanlığında tdarî 

Memur 
REFAKAT 
Semra özal Cumhurbaşkanı Sayın Turgut özal'ın Eşi 
KORUMA GÖREVLİLERİ 
Turan İnanç 
Mehmet Sarı 
Mehmet Ali Ersoy 
Ali Osman Yılmaz 

4. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Olağanüstü Hal Bölge luliliği kapsamındaki il
lerde istihdam edilmek üzere işe alınacaklara hangi kıstasların uygulanacağına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Âbdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1577) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede

rim. 3.10.1990 
Süleyman Çelebi 

Mardin 

1. Olağanüstü Bölge Valiliğine bağlı bulunan tilerde gerek işçi ve gerekse memur olarak 
90 000 kişi istihdam edilecektir. Başka bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da iş bulmak ümidi 
ile bölgeye akın etmiştir. Müracaat öncesi Bölge Valiliği müracaat süresinin bilahare yapılacak 
olan ilanla sona ereceğini duyurmuştur. Bölgede yapılan müracaatlarda işe alınma için hangi 
kıstaslar uygulanacaktır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Sayı : PGM-01. Üs. Hal. 771/3 19.10.1990 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kapsamındaki 

illerde istihdam edilmek üzere işe alınacaklara hangi kıstasların uygulanacağına ilişkin yazılı 
soru önergesi incelenerek hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

Soru önergesinde bahsedilen hususlarla ilgili düzenleme; 10.5.1990 gün ve 20514 sayılı Resmî 
'Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 424 sayılı KHK'nin 2 nci maddesi ile yapılmış bulun
maktadır. 
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Bahsedilen maddenin (b) fıkrasında "Olağanüstü Hal Bölge Valisinin güvenlik yönünden 
gerekli önlemleri alabilmek için, geçici veya sürekli olarak görev alanı içerisinde bulunan köy, 
mezra, kom ve benzeri yerleşim birimlerini boşalttırabileceği, yerlerini birleştirebileceği veya 
değiştirebileceği,, hükmüne yer verilmiş, (c) fıkrasında da, bu yerlerde ikamet edenlerin dile
dikleri takdirde olağanüstü hal bölgesi içinde veya dışında iskân edebilecekleri, bunlara geliş
tirme ve destekleme fonundan malî destek sağlanabileceği veya iş temin edilebileceği kararlaş
tırılmıştır. 

Bu durumda uygulama, Kanun Hükmünde Kararnamenin belirttiği esaslar çerçevesinde 
yapılacaktır. 

Arz ederim. 

Abdül kadir Aksu 
tçişleri Bakam 

5. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müfiüoğlu'nun, Ülkemizde zengin petrol yatakları bulundu
ğuna dair haberlerin doğruluk derecesine ve bu konuda ne gibi teşebbüsler yapüdığtna ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakam Mehmet Keçeciler'in yazılı cevabı (7/1578) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gere

ğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Soru: Gazetelerde, Amerikan ve Sovyet Rusya uzay raporlarında Türkiye'nin petrol deni
zi üzerinde yüzen bir ülke olduğu; bazı yabancı büyük petrol şirketlerinin sondaj girişimlerini 
artırdıkları; NASA raporunda da Karadeniz, Van gölü çevresi, Tuz Gölü ve çevresi, Güneydo
ğu Anadolu, Adıyaman, Gaziantep, Mardin, Adana, Siirt ve Hakkâri yörelerinde zengin pet
rol yatakları bulunduğu, hatta Sovyet Rusya Başbakan Yardımcısı Voronin'in de ortak petrol 
sondajları önerisi yaptığı şeklinde haberler çıkmaktadır. 

Bu haberlerin doğruluk derecesi nedir? Hükümetçe bu konuda yapılmış yeni teşebbüsler 
var mıdır? Yapılmakta veya yapılacak olan işler hangi istikamet ve ne genişlikte bulunmaktadır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 03-2/2.02-2075 18.10.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : a) TBMM Başkanlığının 5.10.1990 gün ve 7/1578-5777/26393 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 10.10.1990 gün ve 07/106-635/05444 sayılı yazısı. 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru 

önergesinde yer alan soruların cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Mehmet Keçeciler 
Devlet Bakanı 
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Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru 
önergesinde (7/1578-5777) yer alan sorulara cevap teşkil edecek not : 

Petrol hiçbir zaman sanıldığı gibi deniz, yerin altındaki mağaralarda göller veya akan ka
nallar halinde değildir ve doğada bu şekilde bulunmamaktadır. Petrol, süngerin gözeneklerini 
dolduran suda olduğu gibi, kayaların gözeneklerinde, bazende çatlaklarında birikir. Sediman-
ter (çökel) kayaların çökelmeleri esnasında çamurlara karışan canlı kalıntılarından, jeolojik 
zaman içerisinde ısı ve basınç etkisiyle oluşan petrol, sıkışan çökelden küçücük damlacıklar 
halinde daha gözenekli kayalara göç ederler. Petrolün aranmasında, yerin yapısının gözlenip 
yorumlanmasında jeolojik ve jeofizik bilimlerin muhtelif metodlarından yararlanılır. Bugün
kü teknolojide yerin altındaki petrolün varlığını doğrudan doğruya gösteren tekbaşına hiçbir 
metod da yoktur. Uzay fotoğrafları, yüzeydeki jeolojik yapılar ve kaya tiplerinin dağılımı ile 
ilgili bilgiler veren endirekt bir metod olup, hiçbir zaman yeraltındaki petrol kapanlarını be
lirlemez. 

6326 sayılı Petrol Yasasında 1983 yılında 2808 sayılı Yasa ile yapılan liberal görüşlü deği
şiklikler, ülkemize yabancı şirketlerin ilgisini çekmiştir. Bunun sonucu olarak da; özellikle 
Türkiye Petrolleri A.O. ile ortak arama yapmak üzere dünyanın en büyük uluslararası şirketle
rinden Esso, Arco, Chevron ve Shell Türkiye'de petrol aramacılığına girişmişlerdir. Bu arada 
mevcut İsveç ve Alman Tecaco Şirketleri ile de ortak arama faaliyetlerimiz sürdürülmüştür. 1985 
yılından itibaren yatırımlara girişen bu şirketlerden Arco bugüne kadar 1 384 km. sismik ve 
3 kuyu; Esso 737 km. sismik ve 3 kuyu; Shell ile ortak 1 700 km. sismik ve 7 kuyu; Salen-
Texaco ortaklığı 1979'dan buyana İskenderun Körfezinde 2 307 km.'lik sismik hat atmış ve 5 
kuyu kazmıştır. Chevron ise henüz somut yatırımlara başlayamamıştır. Bu arada Shell ile iki, 
Arco ile de bir adet ortak petrol keşfi yapılmıştır. Son 5 yıllık dönemde petrol arama ruhsatla
rının ortalama % 50'sine sahip yabancı şirketlerin toplam faaliyetlerinin, diğer % 50 ruhsat 
sahibi Millî Kuruluşumuz olan Türkiye Petrollerinin faaliyetlerinin yanında oldukça düşük se
viyede kaldığı aşağıdaki verilerde oldukça net bir şekilde görülmektedir. Şöyleki; bu 5 yıllık 
dönemdeki jeolojik faaliyetlerin Vo 93'ü TPAO'ca, % 7'si diğer şirketlerce; jeofizik etütlerin 
% 86'sı TPAO'ca % 14'ü diğer şirketlerce ve 1 103 561 metre tutarındaki sondajın % 82'si 
TPAO'ca % 18'i diğer şirketlerce gerçekleştirilmiştir. 

Soru önergesinde sözü edilen Karadeniz, Van Gölü çevresi, Tuz Gölü ve çevresi, Güneydo
ğu Anadolu, Adıyaman, Gaziantep, Mardin, Adana, Siirt ve Hakkâri yöreleri Türkiye Petrol
lerinin birincil petrol arama bölgeleri içine girdiği alanlar olup, son yıllarda bu sahalardaki 
yatırımlara ağırlık verilmiştir. 1988 yılında Adıyaman yöresinde keşfedilen Karakuş sahasının 
geliştirilmesi, K. Karakuş, Cendere, G. Karakuş ve Beşikli sahalarının keşfi ile bu yöredeki günlük 
petrol üretimimiz 40 000 varile ulaşmıştır. Toplam petrol üretimimizin takriben % 40'ını üre
ten bu sahada 5 000 - 7 000 varillik kuyuların varlığı, petrol potansiyelimizin özellikle Güney
doğu Anadolu'da oldukça yüksek olabileceğine örnek teşkil etmiş ve yabancıların bu bölgeye 
ilgisini daha da çok çekmiştir. 

Sovyet Rusya ile Karadeniz'in müştereken değerlendirilmesi, teknoloji ve bilgi değişimi 
konularında görüşmeler sürdürülmektedir. Sovyet Rusya'daki son ekonomik değişikliklere pa
ralel olarak özellikle Azarbeycan ve Türkistan Cumhuriyetlerinde ortak petrol arama imkân
larının araştırılması ve başlatılması konularında temaslarımız devam etmektedir. Ülkemizde 
ortak petrol sondajları yapılması şeklinde bir öneri gündeme gelmemiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
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6. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, TUSAŞ'vn ortaklarmdan olan bir Amerikan firmasının 
Türk Kadınım Tanıtma ve Güçlendirme Vakfına bağışta bulunduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Millî 
Savunma Bakanı ismail Safa Giray'm yazılı cevabı (7/1586) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın sayın Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırıl

masını arz ederim. 4.10.1990 
Ahmet Ersin 

tzmir 

Başkanlığını sayın Semra ÖzaPın yaptığı Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı
nın, bazı resmî ve askerî ihalelerden pay aldığı, ihale kazanan firmaların bu vakfa yüklü bağış
lar yaptığı ve bu bağışların Devlet ihalelerinde, firmalara avantaj sağladığı iddiaları, öteden 
beri vardır. 

Türk Uçak Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Türkiye'de F-16 savaş uçaklarını üretmek amacıyla ku
rulmuştur. General Dnamics ve General Electric isimli ABD. firmaları, Tusaş'a ortaktır. F-16 
savaş uçaklarının motor sistemi ve teçhizatları, General Electric firmasından satın alınmakta
dır. Gerek General Dynamics ve gerekse General Electric firmaları ile F-16 projesi kapsamında 
yapılan direct ve indirect off-set anlaşmaları sonucu, bu firmalar F-16 projesi kapsamında, ba
zı taahhütler yüklenmişlerdir. 

1. F-16 savaş uçaklarının motor sistemi ve teçhizatının satın alındığı ve aynı zamanda 
da Tusaş'a ortak olan General Electric isimli Amerikan firmasının, Türk Kadınını Güçlendir
me ve Tanıtma Vakfına, toplam değeri 478 626 000 TL. olan iki adet MOMMOGRAPH cihazı 
bağışladığı doğru mu? Bu cihazların bir yıllık bakım ve montaj giderlerini de bu firmanın üst
lendiği doğru mu? 

2. Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfına yapılan bu bağış ve bakım giderleri, 
Amerikan firması ile F-16 projesi kapsamında yapılan, indirect off-set anlaşması taahhüdün
den sayılmıştır. 

F-16 savaş uçaklarının motor sistemi ve teçhizatının satın alındığı General Electric firma
sı, bedeli, bakım giderleri ve montajı ile yaklaşık 600 milyon lirayı bulan bu cihazları, Türk 
Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfına niçin bağışlamıştır? Ve bu bağış, niçin F-16 projesi 
kapsamında yapılan indirect off-set anlaşması taahhüdünden sayılmıştır? F-16 savaş uçakları
nın üretimi ile, başkanlığını sayın Semra ÖzaPın yaptığı vakfın ne ilgisi varki, Amerikan fir
ması, yapılan askerî anlaşmayla, üstlendiği taahhütlerin bir kısmını, bu vakfa bağış yaparak 
ödemektedir? Bu vakıf, askerî bir vakıf olmadığına ve askerî araç gereç imal etmediğine göre, 
yurt savunması ile ilgili bir askerî anlaşmada, nasıl taraf olabilmekte ve pay alabilmektedir? 

3. F-16 savaş uçaklarının motor sistemi ve teçhizatının satınalındığı Amerikan General 
Electric firmasının, başkanlığını, Sayın Semra özal'ın yaptığı vakfa para yardımı da yaptığı 
ileri sürülmektedir. 

General Electric Firmasının Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfına 270 milyon 
lira para bağışı yaptığı doğru mu? Amerikan Firması bu vakfa neden böyle yüklü bağışlar yap
maktadır? Bunları cebinden yapmayacağına göre, vakfa verdiği bu paraları Türkiye'ye sattığı 
F-16 savaş uçağı motor ve teçhizatlarının fiyatına eklemiyor mu? 
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T C . 
Millî Savunma Bakanlığı 

Kanun : 1990/823-TÖ 17.10.1990 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: TBMM. Bşk.lığının 9 Ekim 1990 tarihli ve Kan. Kar. Md. 7/1586-5813/26483 sayılı 

yazısı. 
tzmir Milletvekili Ahmet Ersin tarafından verilen "TUSAŞ'ın ortaklarından olan bir Ame

rikan firmasının Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfına bağışta bulunduğu iddiasına 
ilişkin" yazılı soru önergesinin cevabı Ek'tedir. 

Arz ederim. 
t. Safa Giray 

Millî Savunma Bakanı 
tzmir Milletvekili Ahmet Ersin Tarafından verilen yazılı soru önergesinin cevabı. 
1. TÜSAŞ tarafından üretilmekte olan F-16 savaş uçakları projesi kapsamında iki çeşit 

ofset anlaşması imzalanmıştır. Bunlardan Direct Ofset Anlaşması Millî Savunma Bakanlığı ile 
General Dynamics arasında; Indirect Ofset Anlaşması ise, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı ve Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile General Dynamics Fir
ması arasında imzalanmıştır. General Electric Firması ile Indirect Ofset Anlaşması imzalan-
mamıştır. General Electric, General Dynamics'in bir kısım taahhütlerini devralmıştır. 

2. Millî Savunma Bakanlığı, Indirect Ofset uygulamalarında taraf ve sorumlu değildir. 
Ancak Indirect Ofset Anlaşması kapsamında, ilgili firma ile gerçekleştirilen taahhütler hak
kında Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar
lığınca Millî Savunma Bakanlığına bilgi verilmektedir. 

Konu ile ilgili yazışmalar incelendiğinde; General Electric Firmasının Türk Kadınını Güç
lendirme ve Tanıtma Vakfına iki adet "Mammography" cihazı teslim ettiği ve bu cihazların 
bedeli ile montaj ve bir yıllık bakım giderleri karşılığı olarak 198 600 ABD. Dolarının Indirect 
Ofset taahhüdünden sayıldığı anlaşılmaktadır. 

Adı geçen Vakıfa bu cihazlar dışında ayrıca 270 Milyon TL. para yardımı yapıldığına da
ir bilgi mevcut değildir. Daha önce de Edirne Milletvekili M. Fuat Erçetin'in 14 Şubat 1990 
tarihli yazılı soru önergesinde ileri sürülen 270 milyon TL. miktarın, "Mammography" cihaz
larının karışılığı olarak soru önergelerine konu edildiği değerlendirilmiştir. 

3. Indirect Ofset taahhütlerinden sayılan miktarların, F-16 projesi kapsamındaki Gene
ral Electric yapımı sistem ve teçhizat maliyetlerine yansıtılması ve bu suretle de fiyatların yük
seltilmesi mümkün değildir. Çünkü F-16 uçakları için seçilmiş olan General Electric motor sis
temleri ve teçhizatı 1984 yılında yapılmış olan anlaşma ile belirlenen fiyatlara göre temin edil
mektedir. 

Arz ederim. 
t. Safa Giray 

Millî Savunma Bakanı 

s 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

23 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

23 . 10 . 1990 Sah 
Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tokat Milletvekili Kâzım Özev'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/726) (S. Sayısı : 455) (Dağıtma tarihi : 
17,10.1990) 

2. — Mardin Milletvekili Adnan Ekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/569) (S. Sayısı : 456) (Dağıtma tarihi : 
17.10.1990) 

3. — İstanbul Milletvekili Ali Topuz'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/523) (S. Sayısı : 457) (Dağıtma tarihi : 
17.10.1990) 

4. — Mardin Milletvekili Adnan Ekmen'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/906) (S. Sayısı : 458) (Dağıtma tarihi : 
17.10.1990) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK tŞLER 

1. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 52 arkadaşının, uyguladıklar; politi
kalarla ülkemizi ekonomik, siyasal ve toplumsal bunalıma sürükledikleri, terörün ön
lenmesi konusunda yetersiz kaldıkları ve laik ve demokratik Cumhuriyetimizi ciddi 
tehlike altına soktukları iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 
99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi 
(H/17) 

2. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 51 arkadaşının, izledikleri tarım po
litikası ile çiftçileri tahammül edilemez sıkıntılara soktukları, enflasyonu Devlet po
litikası haline getirerek vatandaşları âdeta açlığa mahkûm ettikleri ve çeşitli olum
suzluklara neden oldukları iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 
99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi 
(H/18) 
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3 
SEÇtM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — 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) 

2. — 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) 

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

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

5. — 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) 

6. — 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) 

7. — Adana Milletvekili v Orhan Şendâğ ve 19 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

8̂  — 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-
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yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

9. — 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) 

10. — İzmir 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) 

11. — 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) 

12. — 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) 

13. — 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) 

14. — 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) 

15. — 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) 

16. — 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) 

17. — 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-
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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) 

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

19. — Zonguldak Milletvekili Tevfdık Ertüzün v£ 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat 
artışları ve hayat pahalılığı konusundaki görüş ve taahhütlerinin hangi ölçüde ger
çekleştiğini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 linçi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişten önergesi (10/104) 

20. — Kahramanmaraş Milletvekili 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 ilişkin önergesi (10/105) 

21. — Diyarbakır Mileitvekdli Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin İli Midyat 
İlçesi Budaklı Köyünde 21.5J990 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) 

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

23. — İstanbul 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) 

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

. 25. — 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) 
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26. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, yetersiz ve dengesiz 

beslenmenin vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkilerini ve bu konuda alınması ge
rekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

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

28. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müfıtüoğlu ve 10 arkadaşının, tstaribuil'da 
1990 yılında meydana gelen olayların gerçek nedenleri ile sorumlularını ve bu ll'de asa
yiş ve huzurun sağlanması için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

29. — Afyon Milletvekili Balkı Durmaz ve 28 arkadaşının, millî eğitimimizin 
içinde bulunduğu sorumları ve bu konuda izlenecek yeni politikaları tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması acıtmasına ilişkin önergesi (10/113) 

3.0, — Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 9 arkadaşının, Dicle Kurudere Köyü 
Cemalağa Mezrasında 5.9.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/114) 

31. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 17 arkadaşının; ülkemizdeki petrol 
rezervleri ile üretim ve ithalatının seviyesini, körfez krizi nedeniyle petrol ürünlerine 
yapılan zamların ve yabancı petrol şirketlerinin ekonomimize etkilerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

32. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, ÇİTOSAN 
bünyesinde yer alan Amasra Şiferton Ocağının, işverenin ihmal ve sorumsuzluğu ne
deniyle kapatılarak burada çalışan işçilerin işsiz kalmasına neden olunduğu iddiasını 
ve ülkemizdeki işyeri kapatma ve işten çıkarma uygulamalarına son vermek için alına
cak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

33. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 12 arkadaşının, belediyelerin için
de bulunduğu idarî ve kanunî zorlukları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/117) 

34. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 13 arkadaşının, Hükümetçe izlenen 
tütün politikasının tütün üreticileri üzerindeki olumsuz etkilerini tespit etmek amacıyla 
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Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

35. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, ülkemizde 
yaygınlaştığı iddia edilen işyerlerinin kapatılması ve işçilerin işlerinden çıkarılması ile 
ilgili uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/32) 

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

3. — 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) 

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

5. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa' 
da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin yaptığı olum
suz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/128) 

6. — 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) 

7. — 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) 

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

9. — Samsun Milletvekili irfan Demirâlp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emekliler 
rinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

10. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka ilçesinde 
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 
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11. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - iŞayak, 

Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

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

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

14. — Zonguldak Milletvekili §inasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

15. — Zonguldak Milletvekili §inasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu ya
pım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/185) 

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

17. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatandaş
lara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapıhp yapılmadığına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

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

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

20. — 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) 

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

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

23. — 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) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



24. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gazetenin 
12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/227) 

25. — 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) 

26. — 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) 

27. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyü Evi] Mezrasındaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikâmete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

28. — 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) 

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

30. — 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) 

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

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

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

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

35. — Zonguldak Milletvekili Sinasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tahrip 
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edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/277) 

36. — 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) 

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

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

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

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

41. — 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 Bakamndan sözlü soru önergesi (6/298) 

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

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

44. — 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) 

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

46j — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz santrallarına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sora önergesi (6/375) (1) 

47. — 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) 

* 
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48. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağların, bazı vatandaşlara ait telefonla
rın güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) (1) 

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

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

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

52. — İzmir Milletvekili Bröl Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 

53. — 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) 

54̂  — 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) 

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

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

57. — 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) 

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

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

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

61. — 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) 
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62. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «İcraatın içinden» ve «Gelişen 
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

70. — 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) 

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

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

73. — izrdir 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) 

74. — 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) 



_ tf _ 
75. — içel Milletvekili Durmug 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) 

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

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

78. — 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) 

79. — 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) 

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

81. — 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) 

82. — 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) 

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

84s — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendirilen 
grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/420) (1) 

85. — 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) 

86. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarınm 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) 
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87. — 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) 

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

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

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

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

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

93. — 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) 

94. — 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) 

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

96. — 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) 

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

98. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan iş
kenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi ile İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 



— 14 _ 

hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 

99. — 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) 

100. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüFün, lig maçlarını izleyecek öğrenci
ler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

101. — 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) 

102. — 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) 

103.; — 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) 

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

105. — 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) 

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

107. — 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) 

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

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

110. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına alınan 
sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/446) (1) 
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11İ, — 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) 

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

113. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortakhğmca 
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğalgaz miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru Önergesi (6/367) 

114. — 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) 

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

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

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

118. — 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) 

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

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

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

122. — 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) 



• ' - 16 -

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

124. — 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) 

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

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

127. — 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) 

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

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

130. — 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) 

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

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

133. — 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) 

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

135. — 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) 
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136. —.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) 

137. — 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) 

138, — 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) 

139, — 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) 

140H — İstanbul Milletvekili Ay tekin 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) 

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

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

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

144. — 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) 

145. — 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) 

146. — 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) 

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

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

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

(23 üncü Birleşim) 
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150. — 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) 

151. — 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) 

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

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

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

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

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

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

158. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

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

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

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

162. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'm, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 
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163. — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Niğde Hindeki toprak sulama 

kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

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

165. — 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) 

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

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

168. — fstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık nede
niyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

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

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

171. — 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) 

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

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

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

175. — 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) 

176s — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'in, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 
yabancı şirketlere satılacağı, iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/546) (1) 
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177. — İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alınan hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1) 

178. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayalî ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

179. — 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) 

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

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

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

183. — 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) 

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

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

186. — 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) 

187. — 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) 

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

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

191."— Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango İdaresince gerçekleş
tirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/561) (1) 

192. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihinde Diyarbakır ili 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

193. — 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) 

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

195. — 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) 

196. — 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) 

197. — 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) 

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

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

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

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

202. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, işyerlerinin tehlike derecesine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 
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203. — 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) 

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

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

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

207. — 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) 

208. — 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) 

209. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 1005 sayılı Kanun uyarınca halen şe
ref aylığı alanların sayısına ve şeref aylığı gösterge rakamının artırılıp artırılmayacağı-
aa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/583) (1) 

210. — 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) 

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

212. — 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) 

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

214. — 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) 

215. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir İline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 
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216. — tzmir 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) 

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

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

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

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

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

222.; — 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) 

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

224. — 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) 

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

226. — 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) 

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

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

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

230. — 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) 

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

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

233. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakam 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) 

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

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

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

237. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudutları 
dahilindeki Sarımsaklı ve Tufkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanacağı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

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

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

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

241. — 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) 
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242. — 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) 

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

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

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

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

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

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

249. — 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) 

250. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Bakr 
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

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

252. — 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) 

253. — 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) 
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254. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Van İli Gürpınar İlçesi Yukarı-
beşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay
la ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin içişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/629) (1) 

255. — 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) 

256. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 3083 numaralı Kanun uyarınca eski 
sahiplerine iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/630) (1) 

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

258. — 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) 

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

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

261. — 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) 

262. — Balıkesir Milletvekili 1. 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) 

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

264. — 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) 
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265. — 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) 

266. — 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) 

267. — 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) 

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

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

270. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için İrak'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) 

271. — 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) 

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

273. — 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) 

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

275. — 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) 

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

277. — Ankara Millet metili İbrahim Tez'in Sosyal Hkmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişki; Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 
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278. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - işlet - devret modeliye y& 
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/661) (1) 

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

280. — 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) 

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

282. — 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) 

283. — 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) 

284. — 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) 

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

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

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

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

289. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum ilindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve ispir - Çamlıkaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 
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290. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum iline 
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 

• 
291. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 

İline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

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

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

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

295. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla ve Çamardı ilçele
rine bağh bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

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

297. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

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

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

300. — 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) (1) 

301. — 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) 

302. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum iline bağh Çat, Pasinler 
ve Şenkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 
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303. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars İli Çıldır İlçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646) 

304. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinde 1988 - 1989 öğretim yılında tek dersten başarısız olan öğrencilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 

305. — 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) 

306. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, ülkemizdeki hal mafyasına ve bu 
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

307. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989 ta
rihli nüshasında yer alan «Millî Eğitim Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı habere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

308. — 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) 

309. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet karan bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650) 

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

311. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncıı'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) 

312. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce 
gözaltına alman kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında bulundunılduğu 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) (1) 

313. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin İli Ömerli İlçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

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

315. — 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) 
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316. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya ili Alanya ilçesi Orman 
işletme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

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

318. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli ilindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

319. — 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) 

320. — 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) 

321. — 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) 

322. — 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) 

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

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

325. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Eruh ilçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yılı Kasım ayında meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alınan Köy 
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/698) (1) 

326. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri ili Uludere ilçesi Hilal 
Köyündeki vatandaşlara karakol komutanı tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırıldı-
ğı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) (1) 

327. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Çankaya Köşkünde yapılan tami
rat ve tadilatlara ve istanbul'da yapılacak yeni köşk inşaatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) (1) 
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328. — içel Milletvekili Ekin Dikmenin, Türkiye Elektrik Kurumunda çalışan 
sözleşmeli personelin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/701) (1) 

329. — 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) 

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

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

332. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya ili Çumra ilçesi Türkmen 
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (1) 

333. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri ili Uludere ilçesi Taşdelen 
Köyü ve Kayadibi Mezrasmdaki. vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı 
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) (1) 

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

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

336. — 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) 

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

338. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «Adımlar Gazetesi» Ankara 
Temsilciliğinde polisçe yapılan aramayı izlemeye gelen bir gazetecinin gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

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

340. — 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) 
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341. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T.C. Ziraat Bankası Genel Müdü
rüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

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

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

344. _ İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı önal'ın, Ankara Sanat Tiyatrosunca 
sezon başından beri sergilenen oyuna televizyonda yer verilmemesinin nedenine ve 
bazı sanatçılar ile eserlerine yasak konulmak istendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

345. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1985 - 1990 yıllarında yurt dışına 
giden ve Türk Hava Yollarının Japonya ve Moskova seferlerine katılan Millî Eğitim 
Bakanlığı personeline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 

346. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş 
İli Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

347. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 

348. — 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) 

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

350. — 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) 

351. — 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) 

352.- — 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) 

353. — 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) 

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

355. — 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) 

356. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Uludere İlçesi Hilal Köyü Jan
darma Karakol Komutanınca köylülere taş taşıttırıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/742) (1) 

357. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyündeki vatandaşların Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/743) (1) 

358. — 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) 

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

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

361. — 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) 

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

363.; — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt - Şırnak ve Mardin - Silopi 
kömür ocaklarında 1990 yılında gerçekleştirilen üretime ve yapılan tahsislere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (1) 

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

365. — 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) 

366. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/794) (1) 
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367. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Cizre'ye içme suyu temin eden 
Keson Kuyularının Türkiye Kömür İşletmelerine ait kanalizasyon atıklarıyla kirlen
diği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/757) (1) 

368. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Noramin iş merkezinde borsa 
için yüksek fiyatla bina satın abndığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/758) (1) 

369. •— Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri tlı Çukurca İlçesine bağlı 
bazı köylerin tamamen boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/759) (1) 

370. — 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) 

371. .__ Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1) 

372. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bazı kişi ve kuruluşların Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapmak üzere uydu kanalı kiraladıkları id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/761) (1) 

373. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
koridorlarında bir grup öğrencinin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) (1) 

374. __ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Çermik İlçesi Yar
gıcının dövülmesi olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/763) (I) 

375. — Çorum Milletvekili. Cemal Şahin'in, günlük bir gazetenin 2.3.1990 tarihli 
nüshasında yer alan «Ankara'nın Göbeğinde Humeyni Lisesi» başlıklı habere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (1) 

376. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, TRT - INT 5 inci kanal yayın
larının yıırt dışındaki vatandaşlarımızca izlenemediği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

377. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, üniversite öğrencileri arasında mey
dana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) (1) 

378. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, özel bir şirket tarafından Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/797) (1) 

379. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, Gebze Topçu Alayında görevli bir teğ
menin Haydarpaşa Askerî Hastanesinde tedavi altına alınmasının nedenine ilişkin Millî 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) (1) 
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380. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dursunbey İlçesi Alaçam 
Orman Işletmesince açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/704) 

381. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İlinde 3 üncü 
noterliğin ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

382. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Brsin'in, İstanbul Üniversitesinde öğrenci
lere saldırdıkları iddia edilen sivil kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/799) (1) 

383. — 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) 

384. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Çorum 
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/826) (!) 

385. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişlen Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/802) (1) 

386. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1980'den bu yana satın alınan, kiralanan ya da ortak 
olunan özel sektöre ait fabrikalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/804) (1) 

387. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesinde 5.3.1990 günü 
meydana gelen olaylarda polislerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen sivil kişilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) (1) 

388. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, sınır ihlali suçundan dolayı Bis
mil Cezaevinde hükümlü bulunan bir Iraklıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/807) (1) 

389. — 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 sarf edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/808) (1) 

390. — 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) 

391. — 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) 
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392. — 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) 

393. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, §ark 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) 

394. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırıldığı 
ve bedava dağıtıldığı iddia edilen kitaplara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/813) (1) 

395. — Çorum Milletvekili Rıza Dıman'ın, Hasanoğlan öğretmen Lisesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

396. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, 20.3.1990 tarihinde Cizre'de mey
dana gelen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

397. — 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) 

398. — 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) 

399. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Amerika'dan ithal edilen pirinçle 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/815) (1) 

400. — 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) 

401. — İzmir Milletvekilli Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde ülkemize iltica eden 
îrak'lılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1) 

402. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde Bulgaristan'dan ülke
mize gelen soydaşlarımıza ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/828) (1) 

403. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü orman köylerindeki köy koo
peratiflerine yaptırılan hizmetlerin karşılıklarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

404. — Balıkesir Milletvekili 1. 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) 
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405. - - Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, Edirne İli Enez Üçesi 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) 

406. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdiresi 
hakkındaki iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) (1) 

407., — 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) 

408. — 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) 

409. — Çorum Milletvekili Rıza Uıman'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu 11 Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtlan ve 
huzurevlerinde dinî sohbetler ve konferanslar düzenlendiği iddiasına ilişkin Baş/bakan
dan sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

410. — 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) 

411. — istanbul 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) 

412. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, İstanbul, izmir ve İskenderun gibi li
manlarımızda kirlenmeyi önleyici bariyer ve kimyasal sistemler bulunup bulunmadığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) (1) 

413. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1990 yılı enflasyon hedefine ve ilk üç 
aydaki fiyat artışlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

414. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Pakistan asıllı ingiliz uyruklu mollaların 
Edirne'deki camilerde cihat çağrısı yaptıkları iddiasına ve Türkiye'ye geliş nedenlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) (1) 

415. — 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) 

416. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Bölgesindeki bakir 
ve çinko madenlerinin değerlendirilmesiyle ilgili üretim projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) (1) 

417. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, çimento işçilerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 
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418. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, ÇÎMSE - tş Sendikasınca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

419. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan îli Beybağı ve İstasyon 
Mahalfelsinde 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) 

420. -r- Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, T. C. Ziraat Bankasından teşvik 
kredisi almış olan Tercan ilçesindeki kümes hayvanı üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

421. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Sosyalist Parti Van İl örgütünün 
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alınan yedi kişiye işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

422. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde İli Bor İlçesindeki 600 LV. Ana 
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına iltfşkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/868) (1) 

423. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Öğretmenlere sendika kurma hakkı 
tanınıp tanınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) (1) 

424. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İsparta - Karacaören, Tunceli - Mer
can ve Trakya barajları ile İğdır sulama suyu inşaatları nedeniyle usulsüz ödemeler 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/872) (1) 

425. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/765) 

426. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü ilçesinde Tekel 
tarafından sürdürülen yaprak tütün alımlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/766) 

427. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile hara ve benzeri işletmelerden satışa çıkarılanlar veya özel 
sektörle ortak işletilmesi düşünülenler bulunup bulunmadığına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

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

429. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut İdaresince halka satılan 
Ankara - Eryaman'daki konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

430. — 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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431. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında 
kaç işçi çalıştırıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

432. — 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) 

433. — 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) 

434. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, il merkezlerindeki hastanelerin tıbbî 
cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 

435. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ülkemizde davaların çok uzun 
süre devam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

436. — 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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/778) 

437. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/779) 

438. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör 
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

439. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut kooperatiflerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/782) 

440. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, bir paket uzun Maltepe si
garasının maliyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

441. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce 
sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/784) 

442. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, hastalık nedeniyle bazı göllerimizde du
ran kerevit üretimine yeniden başlanması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

443. — izmir 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) 

444. — 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) 
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445. — 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) 

446. — 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) 

447. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, trafik kazalarının önlene
bilmesi için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin hareket saatlerinde dü
zenleme yapılıp yapılamayacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/792) 

448. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Cudi Dağı çevresinde kaç köy boşal
tıldığına ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/793) 

449. — Bursa Milletvekilli İlhan Aşkın'ın, Bursa Büyükşehir Beljediyesiine aiıt Taş
ocağı ve Asfalt Şantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/873) (1) 

450. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, T.R.T. Kurumunun 1988 yılında za
rar etmesinin nedenine ve sorumluları hakkında soruşturma açdıp açılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/874) (1) 

451. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan 
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/875) (1) 

452. — 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) 

453. — 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) 

454. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Horzum'un, bazı milletvekilleri tarafından 
korunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/878) (1) 

455. — 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) 

456. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan İran vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) (1) 

457. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan Irak vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) (1) 
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458. — Hakkâni Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1983 - 1984 öğretim yılından bu 
yana üniversite, yüksekokul ve yurtlarla ilişiği kesilen veya kaydı siltinen öğrencilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) 

459. — Kocael'i Mlleltveikili Ömer Türkçakal'ın, Missuri Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesince ülkemizle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/886) (1) 

460. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Millî Savunma Bakanlığınca 12 Ey
lül 1980 tarihimden sonra açılan ihalelere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/887) (1) 

46}. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, «Başkanlık» veya «Şube Müdürlü
ğü» görevi yapan lise mezunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/817) 

462. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, kamu iktisadî teşebbüslerinde yö
netim kurulu üyeliği veya danışmanlık görevi verilen eski milletvekillerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/818) 

463. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, eski belediye başkanlarından ve 
belediye başkanı adayı olup da seçilemeyenlerden kaç kişiye kamu iktisadî teşebbüs? 
lerinde veya diğer devlet kuruluşlarında görev verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/819) 

464. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum - ispir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

465. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bir kamu bankasını dolandıran 
yabancı kişilere ülkemizde ticaret yapma izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

466. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya Hinde ne zaman olimpik 
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

467. — 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) 

468. — İsparta Milletvekili İbrahim 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) 

469. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasî Şubesince gözaltına alındığı 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

470. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanlığı 
Makamının tarafsızlığına gölge düşürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/889) (1) 
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471. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri İli Çukurca İlçesinde ko
ruculuk kabul etmeyen köylülerin bulunduğu köylerin etrafının mayınla döşendiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

472. - - Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, İstanbul'daki bir diş doktorunun mu
ayenehanesinin polislerce basıldığı ve telefonunun dinlendiği iddialarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/908) (1) 

473. — İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Başbakanlıkça Devlet Plan
lama Teşkilatından alındığı iddia edilen hayali ihracat dosyaları için dava açılıp açıl
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

474. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, «Eğitim - İş Kolu Kamu Gö
revlileri Sendikası» nın kuruluş başvurusuyla ilgili dilekçenin Ankara Valiliğince ka
bul edilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

475. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Devlet İhale Kanununun 44 üncü 
maddesi uyarınca verilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/892) (1) 

476. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, konut edindirme fonu için toplanan 
paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

477. — İsparta Milletvekilli İbrahim Gürdal'ın, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan işlemlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

478. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İli Beytüşşebap İlçesi Dön
mezler Köyünden iki vatandaşın Boğazveren Köyü korucuları tarafından gözaltına 
alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

479. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İli Beytüşşebap İlçesine bağ
lı Dönmezler, Kovankaya ve Yassıtaş köylerindeki vatandaşlardan köylerini boşalt
malarının istendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

480. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Cumhurbaşkanlığının 1990 malî 
yılı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

481. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Mardin İli Dargeçit İlçesinde 30.5.1990 
- 1.6.1990 tarihlerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/896) (1) 

482. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Bayan Özal'ın Japonya ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/909) (1) 

483. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, küçük esnaf ve çiftçilerin vergi 
cezalarının affedilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/910) (1) 
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484. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birine işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/911) (1) 

485. '-> Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Beytüşşebap İlçesi Oymakaya Kö
yü civarında 1990 yılı Nisan ayında meydana gelen olaya ve olayla ilgili olarak ileri 
sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

486. — Ankara Milletvekili îbrahim Tez'in, üniversitelerin içinde bulunduğu du
rumun düzeltilmesi için ne gibi çalışmalar planlandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/851) 

487 — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Bağ - Kur emeklilerinin yaşam 
standardının yükseltilmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

488. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesinde 
görevli jandarma bölük komutanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/914) (1) 

489. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, 3.6.1990 tarihinde yerel seçim yapılan yer
lerde seçimden önce kaç kişinin işe alındığına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/915) (1) 

490. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizce, İslam Kalkınma Ban
kası ile Kuveyt, Suudi ve Sama fonlarından alındığı iddia edilen kredilere ve 1989 
yılında güvenlik güçlerine intikal eden irtica olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/916) (1) 

491. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, geçmiş yıllarda tatile gönderilen 
öğrencilerin sayısına ve öğrencilere «gençlik tatil kredisi» verilip verilmeyeceğine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

492. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Etibank - Kütahya 100 üncü 
Yıl Gümüş Üretim Tesislerinin yıllık üretim miktarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/918) (1) 

493. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, silah taşıma ruhsatı verilen il 
genel meclisi üyelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

494. — Ankara Milletvekili Erol AğagiFin, karayoluyla hacca gitmeleri yasakla
nan vatandaşların mağdur edildiği iddiasına ve bunlardan alınan paralara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/852) 

495. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, T. C. Ziraat Bankasınca hayvan
cılık kredilefiine uygulanan faiz oranınla üliş'kin Başbakandan sözliü soru önergesi 
(6/925) (1) 
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496. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, 1990 yılı hac döneminde baş
vuruda buluinan ve hacca gidebilen vatandaşların sayısına ve hacı adaylarından alınan 
ücretlere ilişikin Başbakandan sözlü sioru önergesi (6/926) (1) 

497. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Fırat Üniversitesinde çalıştırılan ge
çici işçilere sözleşmeye bağlı haklarının verilmediği iddiasına ilişkin İBaşbakandan sözlü 
soru önergesi (6/927) (1) 

498. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, ÎUKSAN ilçe yönetim kurulu 
üyeli'kleri için yapılan seçimlere ilişikin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/928) (1) 

499. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Karaman İli Ermenek İlçesinde 
Türkiye Emlak Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/929) (1) 

500. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

501. — 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) 

502. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/856) 

503. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra ilçesi adlî teşkila
tının ne zamar kurulacağına ilişkin Adalet Bakamndan sözlü soru önergesi (6/857) 

504. — 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) 

505. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Çevrimli Köyünde meydana gelen 
olayla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

506. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, otomobil ithalinin neden olacağı 
sorunlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

507. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, bakanlıkların ve kamu iktisadî teşeb
büslerinin sosyal eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanabilme koşullarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

508. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir Devlet Bakanının gümrüksüz ola
rak yurda kaçak mal soktuğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/934) (1) 
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509. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı üst düzey bürokratların «Rabı-
tat-ül Alem-il İslam Teşkilatı» tarafından hacca davet edildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

510. — Bingöl Milletvekili İlhamı Binici'nin, Ankara Sigortanın Etibank tarafın
dan satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

511. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Muğla İli Milas İlçesi, Güllük 
Kasabası Dalyan bölgesinde yapılması düşünülen havaalanına ilişkin Başbakandan söz
lü soru Önergesi (6/937) (1) 

512. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Denizcilik Bankasınca, gemi alımı 
için kimlere ne miktar kredi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

'•(6/938) (1) 

513. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, İLKSAN hakkındaki bazı yolsuzluk 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim ©akanından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

514. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 1990 yılı hacı adaylarının kar
şılaştıkları bazı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) (1) 

515. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, vatandaşlıktan çıkartılan bazı 
eski ^vatandaşlara farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/941) (1) • 

516. — 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) 

517. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Eruh İlçesi Bingöl Köyünden bir 
vatandaşın ikibuçuk ay gözaltında bulundurulduğu ve konutunun güvenlik mensup
larınca yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) (1) 

518. -- İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resince Ankara Mesnevi Sokakta yaptırılan lojmanların teifriş ve tahsisine ve idarece 
bnzı usulsüz işlemler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/943) (1) 

519. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Başbakanın İskenderun ve İkizce'ye 
yaptığı seçim gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 

520. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, askerî helikopterlerin hangi hallerde 
kimin emri ile kullanıldığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/861) 

521. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Sifopıi İlçesi Derebaşı Köyünden zo
runlu olarak İlçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862) 
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522. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, MİT'in Ankara Teşkilatında gö
revli sivil kökenli elemanların Doğu ve Güneydoğudaki illere sürüldüğü iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) (1) 

523. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi 
Liderinin bölücülük yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 

524. — 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) 

525. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Van İli Başkale İlçesi Yukarı Dik
men Köyünde 1.6.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) (1) 

526. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, Hacıbektaş Veli Müzesi girişinin 
sol tarafında bulunan mezarların külliye içerisinde başka yere nakledildiği iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) (1) 

527. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1990 yılı Haziran ayında Tunceli İli 
Ovacık İlçesi Çayüstü Köyünde ve 1.8.1990 tarihinde Mardin İli Kızıltepe İlçesi Ay
dın Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/947) (1) 

528. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, petrol ürünlerinin kullanımında tasarrufa 
gidilmesi için açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/865) 

529. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan tahıl bedeli olarak çiftçilere verilen çeklerin karşılıksız çıktığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/948) (1) 

530. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A. O. ile 
ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/949) (1) 

531. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Sarıgöl İlçesinin güneyin
deki kuşatma kanalının doldurulmasının neden olduğu sorunlara ve Ömerli Deresinin 
ıslahına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) (1) 

532. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut İdaresince İzmit - Yahya 
Kaptan'da yaptırılmakta olan konut inşaatlarının hangi firmalara ne kadar, bedelle 
ihale edildiğine ve firmalara yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/951) (1) 

533. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ers'in'in, Toprak Mahsulleri Ofisince Trak
ya yöresinde 22.7.1990 tarihinden bu yana çiftçilerden satın alınan tahılların bedelle
rinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/952) (1) 
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534. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli Ulııdere İlçesi Ballı 
Köyünden bazı vatandaşların keyfî olarak gözaltına alındığı iddiasına ilişkin tçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) (1) 

535. — îzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, tzmir Büyükşehir Belediyesince Macar 
îkarus Firmasından satın alınacak körüklü otobüsler için Ziraat Bankasınca teminat 
mektubu verilmediği iddiasına ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/957) (1) 

536. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İline bağlı Dereler ve 
Taraklı köylerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

537. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlete ait makam otolarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) (1) 

538. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Toprak Mahsulleri Ofisinin hu
bubat alımlarıyla ilgili ödeme koşullarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/960) (1) 

539. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde 'İlinde üniversite kurulup kurul
mayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/961) (1) 

540. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlet yetkililerinin son altı ayda 
yaptıkları yurt dışı gezilerinin maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/962) (1) 

541. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, il genel meclisi üyelerine silah ruhsatı 
verilmesinde farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/870) 

542. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, olağanüstü hal bölgesinde çalışan 
kamu görevlilerinin ekonomik kazançlarına ve ülkemizdeki korucu kadrolarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/963) (1) 

543. — İçel Milletvekili M, îstemihan Talay'm, körfez krizi nedeniyle ülke
mizin uğradığı ekonomik kayıplara ve bu kayıpların telafisi için hangi ülkelerce ne 
gibi taahhütlerde bulunulduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/964) (1) 

544. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars Cumhuriyet Lisesi Edebiyat 
Öğretmeni hakkındaki iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/965) (1) 

545. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Eubank Mazıdağı Fosfat İşletme te
sislerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

546. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A.O. Genel 
Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

547. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Yalova - Gökçedere Köyünde şeriat çağ
rısı yaptığı iddia edilen bir kişi hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/968) (1) 
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548- — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Hatay'lı Öğretmenlere Hatay 
ilinde görev verilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/969) (1) 

549. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Ardahan - Şavşat karayolunun ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/970) (1) 

550. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Zara - Suşehri Geminderesi yolu
nun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve Iskan Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/971) (1) 

551. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Göksün - Andırın ve 
Andırın - Kahramanmaraş yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/882) 

552. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, beslenme bozukluklarının önlenmesi 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve hekimi bulunmayan sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

553. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir'in kurtuluş törenleri nede
niyle Atatürk Anıtı'na çelenk koymak isteyen Türkiye Birleşik Komünist Partisi yöne
ticilerine izin verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/884) 

554. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmer'in, Çankırı İli İlgaz İlçesi Saraycık 
Köyünde 15.7.1987 tarihinde meydana gelen yangından zarar gören vatandaşlara ne 
gibi yardımlar yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/897) 

555. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, soğuk demircilik meslek dalı için 
yazar kasa kullanma mecburiyetinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/898) 

556. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon ili Bayat ilçesi îmrallı Köyüj 
Sağlık Ocağının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/899) 

557. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Çay - Dinar karayoluna ve Afyon Hi 
Emirdağ İlçesine bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

558. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Emirdağ ilçesine bağlı bazı kasaba ve 
köylere otomatik telefon santralı verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/901) 

559. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Tatarlı Kasabasında daha 
önce kapatılan jandarma karakolunun yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

(23 üncü Birleşim) 
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560. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İlinin ne zaman doğal 
gaza kavuşturulacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) 

561 — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin ilinde kapalı bulunan 
okul sayısına ve öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/904) 

562. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin'de nakliyat işiyle uğraşan 
şoför ve nakliyecilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

663. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İline bağlı köylerin içme 
suyu ve yol sorunlarına ilişkin Tarım Orman ve Köy işleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/906) 

564. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Bingöl 11 Sıtma, Savaş Kurumunda 
görevli bir sağlık memurunun emekliye ayrılış nedenine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/907) 

565. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Aşağı Sakarya Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

566. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İlindeki Gökçeören batak
lığının kurutulması ve Çark Deresinin ıslahı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

567. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

568. —Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magıc Box Şirketine Türkiye Kal
kınma Bankasınca kredi verilip verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/923) 

569. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 1991 yılı Yunus Emre tanıtım 
ve kutlamaları için ne gibi hazırlıklar yapıldığına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/924) 

570. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antbirlik Yönetim Kurulunun feshe
dilmesinin nedenine ve bu kuruluşun borçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret (Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/953) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Kadının 
Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 452) 
(Dağıtma tarihi: 1.10.1990) 
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2. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun "Hükmünde Kararname ile İçişleri ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 461) (Dağıtma tarihi : 
18.10.1990) 

3. — Çanakkale Milletvekili M. Cumhur Ersümer ile Kars Milletvekili Yasin 
Bozkurt'un; 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/408) (S. Sayısı : 460) (Dağıtma ta
rihi : 12.10.1990) 

X 4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Kütahya Milletvekili Musta
fa Uğur Ener, Tokat Milletvekili Kâzım Özev ve Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un, 
27.12.1989 Tarih ve 3595 Sayılı 1990 Malî Yılı Bütçe Kanununun T.B.M.M. Kısmın
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (2/330) (S. Sayısı : 450) (Dağıtma tarihi : 1.14.1990) 

5. — 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) 

6. — 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) 

7. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile içel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı : 
399) (Dağıtma tarihi : 4.4.1990) 

8. — 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) 

9. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi, ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 
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İO. — 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) 

11. — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

12. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün.ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Millet
vekili Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul 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) 

13. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç 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) 

14. _ 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) 

15. — 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna İki 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) 

16. — 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) 

17. — 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) 

18. — 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) 

19. — Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Dü-



— 53 — 

zenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı : 
414) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

X 20. — 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) 

21. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçimleri Komisyonu Raporu (2/239) (S, Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

22. — 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) 

23. — 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 Baymdırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma târihi : 
17.5.199*> 

24. — 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) 

25. — 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) 

26. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kak 
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) 

27. — 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) 

28. — 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) 
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29. — 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) 

30. — 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) 

31. — istanbul 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) 

32. — 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) 

33. — 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) 

34. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

35. — 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) 

X 36. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tariM s 27.9.1990) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 38. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 27t9.1990) 
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39. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

40. — Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt özal'ın, 21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı 
Sayıştay Kanununun 5 inci ve 6 ncı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/389) (S. Sayısı : 451) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1990) 

41. — Ankara Millletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

42. — 2954 Sayılı Kanunun 13 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve 'Bütçe Komisyonu Raporu (1/744) (S. Sayısı : 463) (Dağıt
ma tarihi : 18.10.1990) 

••••>-• — >m< 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



* 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 455) 

Tokat Milletvekili Kazım Özev'in Yasama Dokunulmazlığı
mı! Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ye Anaya
sa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko

misyon Raporu (3/726) 

T. C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 16.12.1988 
Sayı : 08-3-304-20936 

Konu : Tokat Milletvekili Kâzım Özev 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Evrakta sahtekârlık suçunu işlediği iddia olunan Tokat Milletvekili Kâzım özev hakkında 
tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 13.12.1988 gün ve 
CİGM.1.128.28.1988/58287 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

/. Kaya Erdem 
Başbakan V. 

T. c. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza iğleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: CİGM. 1.128.83.1988 

Konu : Tokat Milletvekili Kâzım özev 

BAŞBAKANLIĞA 

Evrakta sahtekârlık suçunu işlediği iddia olunan Tokat Milletvekili Kâzım özev hakkında 
kovuşturma yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılması Zile Cumhuriyet Savcı
lığınca talep olunmuş, buna dair 8.11.1988 gün ve 1988/396 sayılı yazı ekinde alman fezlekeli 
evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

Tokat Milletvekili Kâzım özev hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırı
lıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/726 5.10.1990 
Karar No. : 115 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 19.12.1988 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Tokat Milletvekili Kâ
zım özev'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi, kendisi de 
hazır bulunduğu halde İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 27.9.1990 ta
rihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, evrakta sahtekârlık suçu isnad edilen Tokat Milletvekili Kâzım özev 
hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılmasının uygun olacağına karar vermiştir. 

Karma Komisyon, İçtüzüğün 111 inci maddesine göre Tokat Milletvekili Kâzım özev'in 
savunmasını da dinlemiş ve aynı dosyada aynı suç isnadı ile yargılananların beraat ettiklerini 
de gözönüne alarak hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar 
ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Kâmil T. Coşkunoğlu Ledin Barlas 

Ankara Adana 
Sözcü Üye 

Mehmet Onur Cengiz Dağyar 
Kahramanmaraş Antalya 

Üye Üye 
Mustafa Çorafatoğlu A. Sedat Doğan 

Balıkesir Adana 
Üye Üye 

Mehmet MoğuUay Ahmet Ersin 
İstanbul İzmir 

Üye Üye 
Abdülmecit Yağan Alaattin Fırat 

Kayseri Muş 
Üye Üye 

Yaşar Topçu Güneş Müftüoğlu 
Sinop ' Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 455) 



Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 
Üye 

Ali Pınarbaşı 
Konya 

Üye 
Ali Haydar Erdoğan 

İstanbul 
Üye 

İhsan Nuri Töpkaya 
Ordu 

Üye 
Orhan Wi Yüdvrım 

Tunceli 

Üye 
Gökhan Maraş 

Kırşehir 
Üye 

Hasan Tanrtover 
Gaziantep 

Üye 
Ömer Turkçakal 

Kocaeli 
Üye 

Güneş GürseUr 
Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Mecilisi (S. Sayısı : 455) 





Dönem: 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 456) 

Mardin Milletvekili Adnan Ekmen'in Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko

misyon Raporu (3/569) 

T. c. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 15.7.1988 
Sayı: 08-3-304-14388 

Konu : Mardin Milletvekili Adnan Ekmen 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Sahte evrak tanzim ettiği iddia olunan Mardin Milletvekili Adnan Ekmen hakkında tan
zim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının İİ.7.1988 gün ve 
CİGM.1.128.47.1988/33117 sayılı yansının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

T. a 
Adalet Bakanlığı 

Ceza isleri Genel Müdürlüğü. 
Sayı : CİGM. 1.128.47.1988/33117 11.71988 

Konu : Mardin Milletvekili Adnan Ekmen'in 
Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 
Sahte evrak tanzim ettiği iddia olunan Adnan Ekmen hakkında Mardin 2 nci Ağır Ceza 

Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı geçenin Mardin İrinden 
Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için hak
kındaki evrakın tefrik edilerek, Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesine dair Mardin 2 nci Ağır 
Ceza Mahkemesinin 11.5.1988 gün ve 1988/49 sayılı müzekkeresini havi evrak, anılan yer Cum
huriyet Savcılığının 21.6.1988 gün, B-1988/941 sayılı fezlekesiyle alınmakla birlikte takdim kı
lınmıştır. 

Mardin Milletvekili Adnan Ekmen hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini temi-
nen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının 
kaldırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir Duyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adakt Komisyonu 

Üyelerinden Kumlu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/569 
Karar No. : 114 

5.10.1990 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 2.8.1988 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Mardin Milletvekili Ad
nan Ekmen'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi, ken
disi de hazır bulunduğu halde İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 27.9.1990 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, Gercüş Belediye Başkanı iken sahte evrak tanzim etmek suçu isnad 
edilen Mardin Milletvekili Adnan Ekmen hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılması
nın uygun olacağına karar vermiştir. 

Karma Komisyon, İçtüzüğün 111 inci maddesine göre Mardin Milletvekili Adnan Ekmen'in 
savunmasını da dinlemiş ve hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmeline karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
Kâmil T. CoskunoğJu 

Ankara 
(Muhalifim) 

Bu Raporda Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş 

Üye 
Cengiz Dağyar 

Antalya 
(Muhalifim) 

Üye 
A. Sedat Doğan 

Adana 
Üye 

Ahmet Ersin 
İzmir 
Üye 

Yasar Topçu 
Sinop 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 
(Muhalifim) 

Üye 
Mustafa Çorapçvoğlu 

Balıkesir 

Üye 
Mehmet Moğultay 

İstanbul 
Üye 

Abdülmecit Yağan 
Kayseri 

Üye 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 456) 
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Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 
t)ye 

Ali Pınarbaşı 
Konya 

Üye 
Ali Haydar Erdoğan 

İstanbul 
Üye 

ihsan Nuri Tbpkaya 
Ordu 

(Muhalifim) 
Üye 

Orhan Wi Yıldırım 
Tunceli 

KARŞI OY 

Üye 
Gökhan Maraş 

Kırşehir 
Üye 

Hasan Tanrıöver 
Gaziantep 

Üye 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 
Üye 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Mardin Milletvekili Adnan Ekmen'e isnad edilen fiil Türk Ceza Kanununun 339 uncu mad
desinin kapsamına girmiş olmasına ve bu gibi suçlann Anayasanın 76 ncı maddesine göre mil
letvekili seçilmeye engel teşkil etmesine binaen Komisyonun bu gibi fiiller hakkında evvelce 
vermiş olduğu kararlar gereğince dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesi gerekir. Bu 
nedenle çoğunluk kararına karşıyım. 

Kâmil T. Coşkunoğlu 
Ankara Milletvekili 

Karma Komisyon Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Mecilisi (S. Sayısı : 456) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M, M. (S. Sayısı: 457) 

istanbul Milletvekili Ali Topuz'un Yasama Dokunulmazlığı
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anaya

sa ye Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu. (3/523) 

T. c. • 
Başbakanlık 9.5.1988 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayt : 08-3-304-10453 

Konu : İstanbul Milletvekili Ali Topuz 

TÜRKtyE BÜYÜK MİLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Dolandırıcılık suçunu İşlediği iddia olunan İstanbul Milletvekili Ali Topuz Hakkında tanzim 
edilen soruşturma dosyası İle Adalet Bakanlığıma 3.5.1988 gün ve CİGM.1.128.21.1988/22311 
sayılı yansının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

X C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 3.5.1988 
Sayı : CİGM 1.128.21.1988-22311 

Konu : istanbul Milletvekili Ali Topuz'un Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Dolandırıcılık suçunu işlediği iddia olunan Ali Topuz hakkında Üsküdar 3 üncü Asliye 
Ceza Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargılama sırasında adı geçenin İstanbul İr
inden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için7 

hakkındaki evrakın tefrik edilerek, Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesine dair Üsküdar 3 üncü 
Asliye Ceza Mahkemesinin 8.4.1988 gün ve 1988/27 B. sayılı müzekkeresini havi evrak, anılan 
yer Cumhuriyet Savcılığının 8.4.1988 günlü fezlekesiyle alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

İstanbul Milletvekili Ali Topuz hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kal
dırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakam 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 5.10.1990 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/523 
Karar No. : 113 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 10.5.1988 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İstanbul Milletvekili Ali 
Topuz'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi, kendisi de 
hazır bulunduğu halde, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 27.9.1990 ta
rihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, dolandırıcılık suçu isnad edilen tstanbul Milletvekili Ali Topuz hak
kında yasama dokunulmazlığının kaldırılmasının uygun olacağına karar vermiştir. 

Karma Komisyon, İçtüzüğün 111 inci maddesine göre tstanbul Milletvekili Ali Topuz'un 
savunmasını da dinlemiş ve hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
Kâmil T. Cpskunoğlu 

Ankara 
(Muhalifim) 

Sözcü 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Mustafa Çorapcıoğlu 

Balıkesir 
Üye 

Mehmet Moğultay 
tstanbul 

Üye 
Abdülmecit Yağan 

Kayseri 
Üye 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Başkanvekili 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
Cengiz Dağyar 

Antalya 
(Muhalifim) 

Üye 
Sedat Doğan 

Adana 
Üye 

Ahmet Ersin 
tzmir 
Üye 

Alaattûı Fırat 
Muş 
Üye 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 457) 



Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 
Üye 

Ali Pınarbaşı 
Konya 

Üye 
Ali Haydar Erdoğan 

İstanbul 
Üye 

ihsan Nuri Tbpkaya 
Ordu 

Üye 
Orhan Wi Yddvvn 

Tunceli 

Üye 
Gökhan Maras 

Kırşehir 
Üye 

Hasan Tanrtöver 
Gaziantep 

Üye 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 
Üye 

Güneş GürseUr 
Tekirdağ 

KARŞI OY 

İstanbul Milletvekili Ali Topuz'a isnad edilen fiil Türk Ceza Kanununun 503 üncü mad
desinin kapsamına girmiş olmasına ve bu gibi suçlann Anayasanın 76 ncı maddesine göre mil
letvekili seçilmeye engel teşkil etmesine binaen Komisyonun bu gibi fiiller hakkında evvelce 
vermiş olduğu kararlar gereğince dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesi gerekir. Bu 
nedenle çoğunluk kararına karşıyım. 

Kâmil T. Coşkunoğlu 
Ankara Milletvekili 

Karma Komisyon Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 457) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 458) 

Mardin Milletvekili Adnan Ekmen'in Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ye Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/906) 

T. a 
Başbakanl* 26.6.1989 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 08-3-304-10425 

Konu : Mardin Milletvekili Adnan Ekmen 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî duygulan yoketmek veya zayıflatmak amacı ile bölücülük propagandası yaptığı id
dia olunan Mardin Milletvekili Adnan Ekmen hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile 
Adalet Bakanlığının 23.5.1989 gttn ve CİGM.1.128.39.1989/26313 sayılı yazısının sureti ekte 
gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

TC. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İsleri Gend Müdürlüğü * 23.5.1989 
Sayı : CİGM 1.128.39.1989-26313 

Konu : Mardin Milletvekili Adnan Ekmen 

BAŞBAKANLIĞA 

Millî duyguları yok etmek veya zayıflatmak amacı ile bölücülük propagandası yaptığı id
dia olunan Mardin Milletvekili Adnan Ekmen hakkında TCK.'nun 142/3. maddesi uyarınca 
kovuşturma yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılması Diyarbakır Devlet Gü
venlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olunmuş, buna dair 28.4.1989 gün ve 
1989/494-2 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

Mardin Milletvekili Adnan Ekmen hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini temi-
nen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığı
nın kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir Duyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 5.10.1990 

Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Esas No. : 3/906 
Karar No. : 106 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 26.6.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Mardin Milletvekili Ad
nan Ekmen'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi, ken
disi de hazır bulunduğu halde, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 27.9.1990 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, millî duyguları yok etmek veya zayıflatmak amacı ile bölücülük pro
pagandası yapmak suçu isnad edilen Mardin Milletvekili Adnan Ekmen hakkında yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasının uygun olacağına karar vermiştir. 

Karma Komisyon, İçtüzüğün 11.1 inci maddesine göre Mardin Milletvekili Adnan Ekmen'in 
savunmasını da dinlemiş ve hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 
(Muhalifim) 

Sözcü 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 
(Muhalifim) 

Üye 
Cengiz Dağyar 

Antalya 
(Muhalifim) 

Üye 
A. Sedat Doğan 

Adana 
Üye 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Üye 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 
(Muhalifim) 

Bu raporda Sözcü 
Alaattm Fırat 

Muş 

Üye 
Mustafa Çorapçtoğlu 

Balıkesir 

Üye 
Mehmet Moğultay 

İstanbul 
Üye 

Abdülmecü Yağan 
Kayseri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 458) 
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Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 
Üye 

Ali Pınarbaşı 
Konya 

Üye 
Ali Haydar Erdoğan 

İstanbul 
Üye 

ihsan Nuri Tbpkaya 
Ordu 

(Muhalifim) 

Üye 
Gökhan Maras 

Kırşehir 
Üye 

Hasan Tanrıöver 
Gaziantep 

Üye 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 
Üye 

Güneş Girseler 
Tekirdağ 

Üye 
Orhan Wi Yüdvvm 

Tunceli 

KARŞI OY 

Mardin Milletvekili Adnan Ekmen'e isnad edilen fiil Türk Ceza Kanununun 142 nci mad
desinin kapsamına girmiş olmasına ve bu gibi suçların Anayasanın 76 na maddesine göre mil
letvekili seçilmeye engel teşkil etmesine binaen Komisyonun bu gibi fiiller hakkında evvelce 
vermiş olduğu kararlar gereğince dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verilmesi gerekir. Bu 
nedenle çoğunluk kararına karşıyım. 

Kâmil T Coşkunoğlu 
Ankara Milletvekili 

Karma Komisyon Başkanı 

• 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 458) 




