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A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
1. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, çay bedelleri ödenme
yen üreticilerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması
2. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Körfez krizi nedeniyle, karayolu nak
liyecilerinin zararları ve sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Adalet
Bakam Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı
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TEZKERELER VE ÖNERGELER

1. — Federal Almanya'ya gidecek olan Ulaştırma Bakara Cengizfuncer'in
dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Adalet Bakara Mahmut Oltan Sungur- " ...
lu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1343)
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2. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 27.7 1967 tarihli ve 926 sayı
lı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 35 inci Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
(2/125) ile 1111 sayılı Askerlik Kanununun 25.1.1984 Tarihli ve 2973 sayılı Ka
nunla Değişik 5 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifini (2/268)
geri aldığına ilişkin önergesi (4/196), (4/197)
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3. — İstanbul Milletvekili Sudi Türel ve 20 arkadaşının, (10/87) numaralı
Meclis araştırması önergelerini geri aldıklarına ilişkin önergeleri
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4. — Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına parlamenter gözlem
ci statüsüyle beş kişilik bir parlamento heyetinin katılmasına ilişkin Başkarîlık
tezkeresi (3/1244)
5. —Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, (6/830) numaralı sözlü sorusunu geri
aldığına ilişkin önergesi (4/198)
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE
MECLİS ARAŞTIRMASI

11,16,17
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ÖNGÖRÜŞMELER

1. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 43 arkadaşının, Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77)
VI. — DİSİPLİN CEZALARI
1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'e uyarma cezası verilmesi
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2. — Ankara Milletvekili Ömer Çitfçi'ye uyarma cezası verilmesi
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR

45

A)

YAZILI SORULAR

45

VE CEVAPLARI
j

1. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Suudi (Rabıta) parasıyla hacca gi
den valiler ile bürokratlara ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı. (7/1467)
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı.
Birinci Oturum
Irak'ın Kuveyt'i işgal ve ilhak etmesi sonucu ortaya çıkan Körfez Krizi sebebiyle, öncelik
le Ortadoğu'da barışın ve istikrarın yeniden tesisini ve ülkemizin muhtemel tehlikelere karşı
güvenliğinin idame ettirilmesini sağlamak; kriz süresince ve sonrasında hâsıl olabilecek geliş
meler istikametinde Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde kollamak, hadiselerin
seyrine göre ileride telâfisi güç bir durumla karşılaşmamaya yönelik süratli ve dinamik bir po
litika izlenmesine yardımcı olmak üzere; lüzum hudut ve şümulü Hükümetçe takdir ve tayin
olunacak şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine ve yabancı silahlı
kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca izin verilmesine ka
rar ittihazına ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu.
Başbakanlık tezkeresinin, Anayasanın 6, 7 ve 92 nci maddelerine aykırı olup olmadığı ve
Anayasaya aykırılık iddiasının, tçtüzüğün 85 inci maddesine kıyasen karara bağlanmasının ge
rekip gerekmediği hakkında usul görüşmesi yapıldı.
Başbakanlık tezkeresi üzerindeki görüşmelerin kapalı oturumda yapılması istemine iliş
kin Hükümet tezkeresi nedeniyle saat 16.05'te kapalı oturuma geçildi.
Başkan
Başkanvekili
Yılmaz Hocaoğlu
Kâtip Üye
Balıkesir
Ali Sami Akkaş

Kâtip Üye
Konya
Kadir Demir
ikinci Oturum
(Kapalıdır)
Üçüncü Oturum

Görüşmeleri ve açık oylaması kapalı oturumda yapılan Başbakanlık tezkeresinin 136 ret
oyuna karşılık 246 oyla kabul edildiği açıklandı.
6 Eylül 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 19.47'de son
verildi.
Başkan
Başkanvekili
Yılmaz Hocaoğlu
Kâtip Üye
Konya
Kadir Demir

Kâtip Üye
Balıkesir
Ali Sami Akkaş
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II. — GELEN KÂĞITLAR
6.9.1990 Perşembe
Raporlar
1. — tzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/339) (S. Sayısı: 444)
(Dağıtma tarihi : 5.9.1990) (GÜNDEME)
2. — 1580 Sayılı Belediye Kanunu ile 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair 335 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonunun Raporla
rı ve Anayasa Komisyonunun Mütalaası (1/482) (S. Sayısı : 446) (Dağıtma tarihi : 5.9.1990)
(GÜNDEME)
Yazûı Soru Önergeleri
1. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A.O. Genel Müdürü
hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/1519) (Başkanlığa geliş
tarihi : 4.9.1990)
2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Yalova - Gökçedere Köyünde şeriat çağrısı yaptığı
iddia edilen bir kişi hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru
önergesi (7/1520) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.9.1990)
3. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, siyasî düşünce ve yazılarından dolayı halen tutuklu
bulunan veya yargılananlar bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi.
(7/1521) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.9.1990)
4. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, 1402 sayılı Yasa uyarınca 12.9.1980 tarihinden sonra
görevlerine son verilenlerin ve sakıncaları kaldırılanların sayılarına ilişkin içişleri Bakanından
yazılı soru önergesi. (7/1722) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.9.1990)
5. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Hatay'Iı öğretmenlere Hatay ilinde gö
rev verilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1523) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 4.9.1990)
6. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, ayçiçeği ürünü taban fiyatına ve üreticilere
ürün bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/1524) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.9.1990)
7. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Ardahan - Şavşat karayolunun ne zaman bitirile
ceğine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1525) (Başkanlığa geliş
tarihi : 4.9.1990)
8. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Zara - Suşehri Geminderesi yolunun ne
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1526)
(Başkanlığa geliş tarihi : 4.9.1990)
9. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Niğde Cezaevinde hükümlü bulunan Irak
uyruklu bir kişinin tahliyesini müteakip Irak makamlarına iade edilip edilmeyeceğine ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1527) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.9.1990)
10. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Türkiye Elektrik Kurumu İstanbul Müessesesi
nin özel bir şirkete devrine ve Ankara Müessesesinde çalışan personelin sorunlarına ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1528) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.9.1990)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılış Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoglu
KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Ali Sami Akkaş (Balıkesir)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 4 üncü Birleşimini açıyorum.
III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum.
(Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'a kadar yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz.
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM MŞT KONUŞMALAR

1. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, çay bedelleri ödenmeyen üreticilerin so
ilişkin gündem dışı konuşması
BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz talepleri vardır.
Çay üreticisinin, çay bedellerinin ödenmemesi hususunda Trabzon Milletvekili Sayın Meh
met Çakıroğlu söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Çakıroğlu. (DYP sıralarından alkışlar)
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime baş
lamadan önce Yüce Meclisi saygıyla selamlarım.
Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin iktisadî politikalarının uygulanışı, tamamıyla idarenin
yönlendirilmesine tabi olduğuna göre, siyasî istikrarsızlık, sürekli değiştirilen ekonomik ve ik
tisadî kararları da beraberinde getirmiş olup, bu tutarsızlıklar sonucu meydana gelmiş bulu
nan ekonomik kaos, sadece çayı satarak alacağı parayla tüm tüketimini karşılamak durumun
da olan bölge insanlarını feryat ettirmektedir. Bu feryatları duymadan, binlerce kilometre uzakta
bulunan Sayın Bush'un sesini duyan ve dün burada bulunan milletvekilleri acaba şimdi nere
deler? (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, çay üreticisiyle ilgili lütfen...
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, çay üreticisinin parasının
ödenmemesi, bölgede tüm iktisadî ve ekonomik faaliyetleri şok etmiştir. Bölge ekonomisinin
tek itici gücü olan çay ve buna bel bağlayan halkımızın can damarları kesilmeye yüz tutmuş
tur. öyle ki, çay parasını alamamasıyla başlayan ticarî çöküntü nedeniyle, çocuğunu okula gön
derecek -sırtında yok, ayağında yok- kalem alacak, kitap alacak, önlük alacak ve köyUnden
şehire gelecek dolmuş parası olmayan üretici vatandaşların halini düşünelim...
Sayın milletvekilleri, vatandaşın satmış olduğu mahsulünün bedelini neden ödemiyorsunuz? Mayıs sürgününün parası hâlâ ödenmemiştir. Üreticinin, şu anda 240 milyar lira olan
çay parasını ne zaman ödeyeceksiniz? Sayın Başkan, çay bölgesinde, çay parasını alamayan,
kara kara düşünen vatandaşı ne zaman kurtaracaksınız?
— 5 —
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Çay taban fiyatı açıklanırken, "yol parası" adı altında 40 lirayı da, çayın taban fiyatına
eklediniz ve bugün, bu 40 lira havadadır, hiçbir işleme tabi tutulmamaktadır. Acaba, bu 40
lirayı üreticinin hesaplarına ilave edecek misiniz?
Sayın milletvekilleri, çay bölgesinde 210 bin aile bütün ümidini çaya bağlamıştır. Bu yap
mış olduğunuz işlemler, bütün mahsuller için aynıdır. Bu vatandaşlara çile çektirmeyin. Verdi
ğiniz taban fiyatlar gülünçtür, istanbul'da simitin tanesi 1 000 lira, 1 kilogram yaş çay 812 lira
dır. Vatandaş, 4 kilogram pancar satıp 1 bardak çay içiyor.
Televizyonda, paranın varlığından bahseden Hükümet, üreticiye olan borcunu niçin ver
miyor? Madem televizyonda paranın bolluğundan bahsediyorsunuz, üreticiye olan borcunuzu
bir an evvel ödemeniz lazımdır.
Bir bölgemizdeki ziraî mahsul, o bölge halkını sıkıntılara sevk ediyor!.. Üretici, mahsulü
ekiyor, sattığında parasını hemen alamıyor, alıncaya kadar da canı çıkıyor... Vatandaş, beş ay
dır, devlete teslim etmiş olduğu çay mahsulünün parasını almış değil.
Çay bölgesinde bir de özel sektör vardır. 1989 yılında icat etmiş olduğunuz özel sektör,
1990 yılının 11 inci ayına senetler veriyor. 1990 yılında aldığı mahsul, Körfeze giden bir gemi
gibi, meçhule gidiyor. Burada, devlet olarak bir ayarlama yapmak mecburiyetindesiniz. Vatan
daşı bile bile soyduramazsınız. Herbirimizin bölgelerinde aynı sıkıntılar vardır.
Üreticiye, olan borçların bir an önce ödenmesini talep eder, Yüce Meclise saygılar suna
rım. (DYP ve SHP 'sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakıroğlu.

2. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Körfez krizi nedeniyle, karayolu nakliyecilerinin zararl
ve sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Adalet Bakanı ve Ulaştırma Bakanı Vekili Mah
Oltan Sungurlu'nun cevabı
BAŞKAN — Körfezde başgösteren kriz nedeniyle karayolu nakliyecilerinin zararları ve
sorunlarıyla ilgili gündem dışı konuşmak üzere, Sayın Ali Eser söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Ali Eser. (DYP sıralarından alkışlar)
ALİ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygı ve sevgi ile
selamlıyorum.
Gündem dışı konuşmanın konusu, Sayın Başkanın özetlediği gibi, Körfezde, Irak'ın, Ku
veyt'i işgali ve müteakiben ilhakı sonunda ortaya çıkan ve gittikçe de vahametini artıran, maa
lesef, kriz ortamında, bu bölgemizde özellikle kara taşımacılarımızın uğradıkları zararlar ve
karşılaştıkları sorunlarla ilgilidir.
Değerli milletvekilleri, son zamanlarda kara taşımacılığının uluslararası planda aldığı pay
giderek azalmaktadır. Bunun nedeni, uygulanan yanlış teşvikler ve eksik tedbirler sonucu, fi
lonun zaten yaşlanmış ve rekabet dışı kalmış olması idi; bir de bunun üstüne, kriz ve kriz nede
niyle uygulanan ambargo, bu sektörün gerçekten çöküşüne kadar gidebilecek sıkıntılara uğra
masına neden olmuştur. Bu sıkıntıları, krizin başladığı günden itibaren, muhtelif platformlar
da dernekler, esnaf kuruluşları ve siyasîler dile getirdiler; ancak, bugüne kadar, maalesef, yine
Hükümetten, bu kesime, doyurucu, ferahlatıcı, onlara cevap olacak hiçbir önlemin veya yardı
mın gündeme gelmemesini üzülerek burada belirtiyoruz; zaten bu konuşmaya neden olan se
bep de bu duyarsızlıktır.
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Değerli milletvekilleri, Irak sınırının direkt olarak doğrudan doğruya kapanmasından kay
naklanan -ve ölçü olarak eğer parasal bir miktar koyacaksak- bugün elimizdeki dokümanlara
göre, 1989 yılına kıyasla aşağı yukarı 400 milyon dolara varan bir maddî kayıp var. Fakat, bun
dan daha önemlisi, bu krizden dolayı taşıyıcılarımızın karşılaştıkları sıkıntılar, bu taşımada
çalışan onbinlere varan şoförümüz, bu şoförlerimizin sadece bu taşıma hizmetlerinden alacağı
gelire bakan çoluk çocuklarıyla belki yüzbinleri bulan aile efradının gerçekten sosyal ve eko
nomik sıkıntılarını da göz ardı etmemeliyiz.
Sayın Hükümetin, harekete geçip, en azından bu kesimin uğradığı, gerek maddî, gerek
manevî sıkıntıları bir an önce izale edici uygulamalar yapmasını beklemekte ve ummaktayız.
Değerli milletvekilleri, kriz nedeniyle ambargo uygulanan Irak, sadece kendine taşınan
yüklere değil, ambargo dışı kalan bölgeye Türkiye üzerinden taşınacak mallara da menfi tesir
ler yapmıştır. Küçük bir misal vermek gerekirse, Türkiye üzerinden sadece tran'a geçen yıl taşı
nan transit yük, aşağı yukarı 2,5 milyon tondur ve bugün bu yüklerin indirildiği Mersin .ve
iskenderun limanları -gidip gördüyseniz- içler acısı vaziyette, bomboş durmaktadır. Bu liman
lardan taşıma yapan yüzlerce, binlerce kara vasıtası (TIR, kamyon vesaire) işsiz beklemektedir.
Bu konuşmamda özellikle üzerinde durmak istediğim esas taşıyıcı kesim Türkiye'nin Irak'a
taşıdığı aşağı yukarı 9-10 milyon ton yükün 7 milyondan fazlasını teşkil eden tanker taşımacılı
ğıdır, yani karayolu ile yapılan petrol taşımacılığıdır. Bu taşımada kullanılan 3 bine yakın tan
ker, bugün tam manasıyla stop etmiş ve çürümeye terk edilmiş vaziyettedir. İşte, bizim istediği
miz, hem millî servet, hem sosyal meseleler doğurmaması bakımından, bu taşımacılara, Hü
kümetin, bir an önce bazı alternatifleri devlet olarak garanti etmek suretiyle sağlamasıdır.
Devam etmekte olan krizin, hiçbir Türk ev'adının burnu dahi kanamadan giderilmesini
ve bir çözüme ulaşmasını canı gönülden diliyoruz. Ancak Hükümetin, en yeni misali dün uy
gulanan tutumu, bize bu krizin öyle pek kısa bir sürede üstesinden gelinemeyeceği kanaatini
verdiğinden, biz yine de, aşağıda maddeler halinde, aklımıza gelen bazı önlemleri ve alternatif
uygulamaları belirtmek istiyoruz. Bunların başında, bu kesimin cidden çöküşe gitmemesi için
gerek taşıt alım işinde, gerekse taşıtların tamir, onarım vesaire gibi masraflarında kullanılmak
üzere aldıkları kredi borçlarının acil olarak ertelenmesini ve bu konuda bir deklarasyon yapıl
masını, tabiî afetlerde, olağanüstü durumlarda yapıldığı gibi, böyle bir uygulamanın bu taşı
macılara da yapılacağının belirtilmesini, bu taşımacılarımıza, alternatif taşıma sahaları veya
hut ülkeleri temininde Hükümetin ve dolayısıyla devletin öncülüğünde kolaylıklar ve garanti
ler sağlanmasını istiyoruz. Bir misal vermek isterim -bugün bu sahada çalışanların da teklifle
rinin olduğunu tahmin ediyorum- şayet ödemelerde ki garanti temininde devlet yardımcı olur
sa, bugün İran'da en az 2 500 - 3 000 kara tankerini istihdam edecek, İsfahan'a gerek Bender
Abbas'tan, gerek Buşir'den petroliaşıma imkânı mevcuttur. Ancak, dediğim gibi, burada Hü
kümetin ciddi bir şekilde konuyu ele alması lazımdır.
özellikle ve mevsim itibariyle güncel olan ihraç mallarımızın içinde yer alan sebze ve mey
ve gibi ürünlerimize diğer pazarların temininde öncülük yapılması gerekir.
Yine burada bir tespitimi sizlere söylemek istiyorum : Bugün Bafra'da karpuz, kamyon
üzerinde kilosu 50 Türk Lirasından müşteri aramakta ve bulamamaktadır. Geçen yıllardaki
güzel gelişmeler sebebiyle, o bölgelerde ekim sahaları da artırılmış; ancak, dediğim gibi, bu
ürünlerimiz yok pahasına satılmayı, hatta nakliye parasını dahi alamayacak durumda bekle
mektedir. Bu konularda acil alternatif uygulamalar, sahalar bulunması, elbette ki, bugünkü
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yöneticilerin vazifesi olmalıdır. Burada da, fındıkta olduğu gibi, karpuzda, üzümde, elmada
önce yeme alışkanlığının yaratılması gibi sorunun olmadığını sayın yetkililer herhalde teslim
ederler.
Bir diğer önerimiz şudur : özellikle güney limanlarımız (Mersin ve iskenderun limanları)
ve Karadeniz limanlarımızda tatbik edilen tarifelerin, süratle ve bu özel şartlar nazarı dikkate
alınmak suretiyle cazip hale getirilip, buralara Ortadoğu ve Yakındoğu ülkeleri için nakli yapı
lacak transit malların getirilmesinin de cazip hale sokulması gerekir. Bunun önemini, şu şekil
de bir misalle, bir tespitimle dikkatlerinize sunmak istiyorum...
BAŞKAN — Sayın Eser, 10 dakika doldu; toparlayın.
ALİ ESER (Devamla) — 1984'lerde sadece tran'a yapılan bu nevi transit taşımalar, yani
Türk limanlarına indirilip, oradan yapılan taşımalar toplamı 2.5 milyon ton iken, bugün bu
rakam 250 bin tonun altına inmiştir, bunu 1989 rakamı olarak söylüyorum, on defa azalmıştır
ve yükler, yanlış tarife uygulamaları, yanlış politikalar nedeniyle, başka ülkeler, başka yollar
üzerinden gitmiştir. Şimdi, hele de 18 bin TIR'ımızın 6 bin tanesi ve 3 bine yakın tanker bom
boş dururken, böyle bir konumun aciliyetini Sayın Hükümetin lütfen takdir etmesini bekliyoruz.
Netice olarak, bu şekilde düzeltici, tashih edici, yardım edici politikalarımızı geciktirme
den, zaten krizde olan ve Körfez krizi nedeniyle iyice çöküşe doğru giden filonun elden çıkma
ması ve önümüzdeki günlerde inşallah krizin kazasız belasız atlatılmasından sonra tekrar do
ğabilecek taşımalarda yabancı kaynaklara ihtiyaç duymamamız bakımından da tedbirlerin acilen
alınmasını bekliyoruz.
Demin de söylediğimiz gibi, güney bölgemizde devam eden, bu son derece sıkıntılı ve üzü
cü durumun da, akılcı ve barışçı bir yolla sona erdirilmesini temenni ediyor, hepinizi saygıyla,
sevgiyle selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eser.
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Adalet Bakanı Sayın Oltan Sungurlu; bu
yurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar)
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan,
muhterem milletvekilleri; Sayın Ali Eser'in, Körfez bunalımı sebebiyle kara taşımacılığının za
rarları, krizi, bunlar için Hükümetin neler yaptığı veya neler yapmadığı noktasındaki gündem
dışı konuşması üzerine söz almış bulunuyorum.
Körfez krizi, görüldüğü gibi, kendi başına da dursa, hiçbir şey yapılmasa dahi, Saddam'ın hareketiyle büyük bir zararı, büyük bir problemi meydana getirmiştir. Türkiye, ister istemez
bu olaydan zarar görmektedir. Nitekim bu zararı Ali Eser dile getirmiştir. Elimizdeki tahminî
kayıtlara göre, bizim, bu Körfez krizi sebebiyle karayolu taşımacılığı olarak aylık döviz kaybı
mız 24 milyon 604 bin dolardır; karayolu, demiryolu taşımacılığı sebebiyle olan döviz kaybı
mız da aylık 31 bin dolardır. Bunları üst üste koyduğumuzda 1990 ve 1991 yılı sonu itibariyle
300 milyon dolar, bu karayolu taşımacılığından zararımız vardır.
HİLMİ ZİYA POSTAd (Aydın) — Görünen...
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — Evet; taşımacılıkta
görünen zararımız, kaybımız söz konusudur.
Körfez krizi sebebiyle, Hükümetin, hadiseye bunca değer vermesinin ve olayın üzerine git
mesinin gerekçeleri anlaşılıyor. Nitekim, Sayın Ali Eser bu meseleyle bir başka hususu dile getirdi
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ve bu arada da Hükümetin geçmiş yıllardaki politikasını methetti. Yapılan iyileştirmeler sonu
cu tarımdaki ürün fazlalığı ve bu sene fiyat yüksekliğinin, Irak krizi sebebiyle ortadan kalktı
ğını, karpuzların arabaların üzerinde kaldığını ifade ettiler. Bu suretle, yaptıktan tespit için
de ayrıca kendilerine teşekkür ediyorum; ama, görüldüğü gibi, dolaylı da olsa, Körfez krizi,
karpuz fiyatlarına da tesir etmiş. Şunu söylemek istiyorum : "Körfez krizinin sonucunda eli
miz, kolumuz bağlı kalalım, aktif bir politika tatbik etmeyelim" diyenlerin, Türkiye'nin bunca
zararını peşin peşin kabul etmeleri ile karşı karşıya kalırız.
Hükümetin bu mevzuda neler yaptığını sormaktadırlar.
Sayın milletvekilleri, elbette ki, çevremizdeki bir harbin meydana getirdiği zararlar, belki
de daha büyüyen boyutlarla devam edecektir; ama bunları asgariye indirmek ve bu zarardan
kurtulmak için gayret sarf etmek lazım. Nitekim, Körfez krizinin akabinde, Ulaştırma Bakanı
mızın iranlılarla yaptığı anlaşmaları hatırlarsanız, bu zararın telafisi cihetine gidilmeye çalışıl
mıştır. Şöyle ki: Kriz öncesine kadar, güney limanlarımızdan Irak'a, petrol hariç, yılda, kara
yoluyla yaklaşık 1 milyon ton civarında transit taşımacılık yapılmaktaydı. Ayrıca, Avrupa'dan
Irak'a Türk kamyonlarıyla karayoluyla 120 bin dolayında transit mal taşınmaktadır. Bunun
dışında, iki ülke arasındaki dış ticaret gereği, Irak'a yönelik, yıllık, yaklaşık 1 milyon ton ihraç
malı gönderilmekteydi; yine 7 milyon ton civarında petrol taşımacılığı yapılmaktaydı. Bütün
bunların ülkemize sağladığı döviz girdisi 309 milyon dolardı. Tüm bu saydığım hususlar, Kör
fez kriziyle ve ambargo ile gündemden kalkmıştır.
Bu defa iran'la yapılan anlaşma sonucu, aylık, 1991 yılı için İSO bin ton, bu yıl için 120
bin ton -yıllık 1 milyon 800 bin ton- taşımacılık anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşmanın tahmini
yıllık bedeli 350 milyon dolardır, yani, Irak'tan vaki kaybımızı önleyecek miktardadır, iran'la,
ayrıca, petrol taşımacılığı mevzuunda bir anlaşma yapılmaya çalışılmaktadır. Bunun öngörüşmeleri yapılmış, prensipte mutabakata varılmıştır. Bu suretle, henüz şu anda iran'la yaptığımız
anlaşma ile, Irak'tan vaki kaybımız, karayolu taşımacılığında önlenmiş ise de, hiçbir zaman
için, bir harbin meydana getirdiği bütün zararların derhal telan edildiğini söylemek mümkün
değildir, karpuz olayında olduğu gibi. Hükümetin bu noktadaki çalışmaları devam etmektedir.
Saygılarımla arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır.
Gündeme geçiyoruz.

B)TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. — Federal Almanya'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in dönüşüne kadar U
tırma Bakanlığına, Adalet Bakanı Malmmt OUan Sungurlu'nun vekillik etmesinin uygun görüldü
ilişkin Cumlmrbaşkanlığı tezkeresi (3/1343)
BAŞKAN — "Sunuşlar" bölümünde, Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup
bilgilerinize sunacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşmelerde bulunmak üzere 4 - 10 Eylül 1990 tarihleri arasında Federal Almanya'ya
gidecek olan Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Adalet
Bakanı M. Oltan Sungurlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım.
Turgut özal
Cumhurbaşkanı
— 9 —
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.

2. —Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 27.7.1967 tarihli ve 926 saydı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 35 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madd
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/125) ile 1111 sayüt Askerlik Kanununun 25.1.1984 Tarihli ve
2973 sayılı Kanunla Değişik 5 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifini (2/268) ger
aldığına ilişkin önergesi (4/196) (4/197)
BAŞKAN — 2 kanun teklifinin geri verilmesine dair bir önerge vardır, okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Millî Savunma Komisyonunda bulunan 2/125 esas numaralı, 27.7.1967 Tarihli ve 926 sa
yılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 35 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifimiz ile 2/268 esas numaralı,
1111 sayılı Askerlik Kanununun 25.1.1984 Tarihli ve 2973 sayılı Kanunla Değişik 5 inci Madde
sinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifimi geri alıyorum.
Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
Faik Tarımcıoğlu
Bitlis
BAŞKAN — Mjllî Savunma Komisyonunda bulunan söz konusu kanun teklifleri geri ve
rilmiştir.

3. — istanbul Milletvekili Sudi Neşe Türel ve 20 arkadaşının, (10/87) numaralı Meclis araştır
ması önergelerini geri aldıklarına ilişkin önergeleri
BAŞKAN — 10/87 esas numaralı Meclis araştırması önergesinin geri verilmesine dair bir
önerge vardır; okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
istanbul tündeki su sıkıntısının gerçek nedenlerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit
etmek amacıyla vermiş bulunduğumuz (10/87) sayılı Araştırma önergemizi gördüğümüz lü
zum üzerine geri çekmek istiyoruz.
Gereğini emir ve müsaadelerinize arz ederiz.
Saygılarımızla.
Sudi Neş'e Türel
tstanbul
Ülkü Güney
Gümüşhane
Mustafa Kalemli
Kütahya
Hayrettin Elmas
tstanbul

M. Necat Eldem
tstanbul
Burhan Kara
Giresun
Şakir Şeker
Sivas
Abdülbaki Albayrak
tstanbul

Tevfik Ertürk
Ankara

M. Hilmi özen
tstanbul
M. Rauf Ertekin
Kütahya
Ömer Ferruh tlter
tstanbul
Sefahattin Mumcuoğlu
Van
Adnan Yıldız
tstanbul
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BAŞKAN — tçtüzüğe göre yetersayıda imza kalmadığından, önerge gündemden çıkarıla
cak ve işlemden kaldırılacaktır.

4. — Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına parlamenter gözlemci statüsüyle beş kişil
bir parlamento heyetinin katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1344)
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, oy
larınıza sunacağım :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 6.9.1990 tarih ve 64 sayılı görüş ve öne
risine istinaden; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına parlamenter gözlemci statü
süyle beş kişilik bir parlamento heyetimizin katılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin
Dışilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Ge
nel Kurulun tasvibine sunulur.
Saygılarımla
tsmet Kaya Erdem
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
5. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, (6/830) numaralı sözlü sorusunu geri aldığım ilişkin öner
gesi. (4/198)
BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri verilmesine dair önerge vardır; okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin Sözlü Sorular kısmının 471 inci sırasında yer alan 6/830 esas numaralı sözlü
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Ali Uyar
Hatay
BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Ya
pılmasına Dair öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz.
V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE
MECLİS ARAŞTIRMASI
A) ÖNGÖRÜŞMELER

1. — Ankara Milletvekili Esre/Erdem ve 43 arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına
kin önergesi (10/77)
BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 43 arkadaşının, Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmesine başlıyoruz.
• — 11 —
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Hükümet?.. Burada.
önergeyi tekrar okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 2828 sayılı Yasa ile kurulmuş, Başbakanlı
ğa bağlı, katma bütçeli bir genel müdürlüktür. Kurum, korunmaya, bakıma ve yardıma muh
taç aile, çocuk, sakat, yaşlı kişilere maddî, manevî ve sosyal alanlarda kendilerine yardımcı olarak
yaşam standartlarının iyileştirilmesini ve yükseltilmesini amaçlamaktadır.
Genel müdürlük bu hizmetleri yürütmek için çocuk yuvası,.yetiştirme yurdu, kreş ve gün
düz bakımevi, huzurevi ile rehabilitasyon merkezleri kurmak ve işletmek, yaşamlarını en dü
şük düzeylerde dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere aynî ve nakdî yardımlarda bu
lunmak ve bu amaçla halkın gönüllü katılımını sağlamak, organize etmek, toplumun örf, âdet
ve inançları doğrultusunda yapacağı yardım ve bağışlarla ilgili sistemli ve programlı hizmetleri
düzenlemek, hizmet içi gerekli personeli bu hizmete elverişli kişiler arasından seçmek, eğitmek
ve yetiştirmekle görevlidir.
Ülkemizde korunmaya muhtaç ve yardıma muhtaç 494 bin çocuk, 30 bin yaşlı, 684 871
sakatın olduğu ifade edilirken, halen 146 kuruluşta 18 921 çocuğa, 23 huzurevinde 3 150 yaşlı
ya, 26 kreş ve gündüz bakımevinde 3 533 çocuğa, 3 rehabilitasyon merkezinde de ancak 200
sakata hizmet verilmektedir.
Ülkemizde 1960'h yıllardan başlayarak, sosyal hizmetler, bilimsel bir çerçeve içinde sosyal
devletin bir görevi olarak ele alınmaya başlanmıştır. Bu eğitim, bugün de yüksek lisans ve dok
tora düzeyinde sürdürülmektedir. Devlet, bu hizmetleri yerine getirmek için sosyal hizmet uz
manı, psikolog, çocuk eğitimcisi yetiştirmekte ve bu amaçla yatırım yapmaktadır.
Demek ki, kurum, kendisine verilen görevin ancak % 10'unu yapabilmektedir. Durum
bu iken, Genel Müdür Melih Gökçek'in kurum bünyesinde başlattığı atama, görevden alma,
yüzlerce nakil işlemiyle kurumda başlayan huzursuzluk herkesi tedirgin etmeye başlamıştır. Genel
Müdür, akrabalarını, arkadaşlarını yerleştirmek amacıyla kurumda kıdemli, deneyimli uzman
elemanları uydurma gerekçelerle sürüp, çalışanlar üzerinde âdeta bir terör havası estirmeye baş
lamıştır. Kurumdaki atamalar bir kıyım halini almıştır. Çocuk bakıcısı, hizmetli, memur, her
düzeyde çalışan, haksız ve gereksiz yere atamalarla istifaya zorlanmaktadır. Ailenin bütünlü
ğü, kurum yöneticilerince parçalanmakta, eşlerden herbiri ayrı şehirlere atanmaktadırlar. Ku
rulan sınav komisyonlarına ilgili meslekten hiç kimse alınmamaktadır. Görevden alınan ve bu
alanda uzman kişilerin yerine arkeologlar, imam hatip mezunları, jeologlar ve tapucular atan
maktadırlar. Her biri kendi meslek alanlarında çalışmaları gereken ve farklı alanlarda uzman
laşmış bu kişilerin bu kurum ile ilgili bilgileri, becerileri, deneyimleri ne olabilir?
Son günlerde kurumla ilgili olarak basında öne sürülen iddialar ciddi boyutlara ulaşmış
tır. Futbolcuyu, hiç işe uğramadan memur yaparak, politik yandaşlık dışında hiçbir meslekî
niteliği olmayanları milyonlarca lira maaşla sözleşmeli yaparak; uçaklarla, "denetim'* adı al
tında maçlara giderek Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan beklenen görevler
yerine getirilmez.
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Kız yetiştirme yurtlarının fahişe, erkek yetiştirme yurtlarının işe hırsız yuvası olduğunu
söylemek ya da bu anlama gelecek beyanlarda bulunmak bile tek başına araştırılması gereken
çok ciddi ve vahim bir iddiadır. Kreş ücretleri 35 bin liradan 100 bin liraya çıkarılmış ve yeni
düzenleme adı altında kapı dışarı edilen çocuklar ve velileri çaresiz duruma düşürülmüşlerdir.
Sonuçta, korunmaya muhtaç çocukların iyi bir şekilde yetiştirilmesi, topluma kazandırıl
ması ve geleceğe güvenle bakabilmesi için devletin bütün imkânlarıyla bu çocuklara sahip çı
kabilmesi zorlaşmıştır. Korunmaya ve bakıma muhtaç sakatlarımız ile yaşlılarımızın da aynı
şekilde devletin güvencesine ihtiyaçları vardır. Kuruluşlarda barındırılmakta olan çocuk ve genç-'
lerin Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, toplum içinde kendi kendilerine yeterli birer kişi ola
rak yetiştirilip yetiştirilemeyecekleri, kamu vicdanında şüphe yaratmıştır. Kurum, bu kadro
nun elinde belli doğrultuda bir politik örgütlenme alanı haline getirilmeye çalışılmaktadır.
Adı geçen Kurumda tahribat ve yozlaşma daha büyük boyutlara ulaşmadan konunun ay
dınlatılması ve araştırılması gerekmektedir.
Bu düşüncelerle, Anayasanın 98 ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.
Eşref Erdem
Ankara
ve arkadaşları
BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sıra
sıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göste
receği bir diğer imza sahibine söz verilecektir.
önerge üzerinde Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Cemil Çiçek; buyurun efendim.
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; An
kara Milletvekili Sayın Eşref Erdem ve arkadaşlarının verdiği önerge üzerine, burada ileri sü
rülen iddialarla ilgili görüşlerimizi ifade etmek istiyorum.
Evvela böyle bir önergeyi verdikleri için teşekkür ederim. Sebebi de şudur : Unutulmuş
bir kurum, bir genel müdürlük; burada kimler yaşar, niçin yaşar, ne kadar insan yaşar ve han
gi sebeple insanlar bu sosyal hizmet kurumlarında yaşamak mecburiyetinde kalır... Bu konuya
Yüce Meclisin alâkasını çektikleri için teşekkür ediyorum; ama, bir üzüntümü de ifade etmek
isterim. Meclise bu konular getirilirken, evvela, burada iddia edilen hususların ne ölçüde ger
çek olduğu konusunda o kurumlarda bir inceleme yapılsa ve ondan sonra buraya getirilseydi,
herhalde, burada, daha müşahhas olaylar üzerinde, değerlendirmeye dayanan olaylar üzerinde
konuşma fırsatını bulurduk. Ama, bu şekilde de olsa, kısaca, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünün bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve burada zikredilen id
diaları cevaplamak istiyoruz.
önergenin birinci kısmında da belirtildiği gibi, 2828 sayılı Yasayla bu Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü kurulmuş, böylece, gerek bünyevî şartlardan,
gerekse çevre şartlarından doğan sebeplerden dolayı devletin korunmasına ve gözetimine bıra
kılmış olan kişilerle ilgili hizmetler, sosyal hizmet politikaları, bu kurumca yürütülmektedir.
Ama, başta da ifade ettiğim gibi, bugüne kadar, maalesef, bu kurumun ehemmiyeti toplumumuzca yeterince anlaşılamamış; sadece, bayramlarda, senede iki defa, üç defa, belli resmî ze
vatın ya da hayırsever çok az sayıda kişinin ziyaret ettiği kurumlar olmaktan öteye gidememiştir.
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Belirtildiği gibi, Türkiye'de bugün 500 binden fazla, korunmaya muhtaç çocuk bir o ka
dar da sakat vardır. Yine, korunmaya, Devletin himayesine muhtaç, sayısı halen tespit edileme
yen yaşlılarımız da vardır, tşte, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, kendisine bağlı
311 ünitede, korunmaya muhtaç çocuklarımıza, yavrularımıza, gençlerimize ve yaşlılarımıza
hizmet vermeye çalışmaktadır.
Esasen, dünyadaki sosyal gelişmelere baktığımız zaman da, sosyal hizmet politikalarının
biraz daha ehemmiyet kazandığı günlerde ve dönemlerde yaşadığımızı görüyoruz. Artık, sos
yal devlet olmanın tabiî gereği olarak, sosyal hizmet politikalarının birinci sıraya geçmesi gere
kir. Bugüne kadarki uygulamalarla, çok değişik safahattan geçilmiştir. Evvela, özel idarelerin
bünyesinde olan bu kuruluşlar, 1982 yılında yapılan düzenleme ile bir genel müdürlük haline
getirilmiş olup, bugün Başbakanlığa bağlı bir kuruluş durumundadır.
Sosyal hizmet politikalarında bugüne kadar uygulanan usul, korunmaya muhtaç kişile
rin, çocukların kurumda bakımı esas alınmıştır. Halbuki, dünyadaki gelişmeler, bunun tam
tersinedir; kurumda bakım yerine, ailede bakım; yani, kişinin, kendi evinde, kendi muhitinde
bakımı tarzında bir değişiklik göstermektedir, tşte bu düşünceden hareketle, belki bir birbuçuk, seneden beri biz de bu politikaya uygun bir müesseseleşme yolundayız. Yani, korunmaya
muhtaç çocuklarımızın sadece bir yatılı mektep havası, kışla havasındaki yatılı mektep görün
tüsü veren binalarda yedirilip içirilmesinin, okula gönderilmesinin, istenilen maksadı hâsıl et
mediği muhakkaktır. Yaptığımız çalışmalarla, buraların fizikî şartları epey düzelmiştir. Biz,
bu kurumlarımızda yaptığımız her konuşmada -ister radyo-televizyon konuşmasında, ister
açılışlarda- her zaman şunu söyledik: Vatandaşlarımız bizim yuvalarımızı, yurtlarımızı ziyaret
ederlerse bundan fevkalade memnun oluruz. Çünkü, bu müesseseler her ne kadar devletin ko
rumasında, himayesinde ise de, aynı zamanda, vatandaşlarımızın hamiyetperverliğine de tevdi
edilmiştir, insanlarımız gelsinler, bu yuvalarımızı görsünler, denetlesinler, bu çocuklarımızdan
sevgiyi, alakayı eksik etmesinler. Çünkü, bu müesseselerde hakikaten, devlet, kişi başına 1 milyon
liraya varan aylık harcama yapmaktadır. Yani, bugün bu şartlarda, belki hiçbirimizin çocuğu
böyle bir harcamaya muhatap değildir. Ama, buna rağmen, eksik olan, aile sıcaklığıdır, aile
şefkatidir, baba otoritesidir...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Evvela araştırma açılsın; Meclis, denetimini yapsın...
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Evet, şimdi oraya geliyorum.
Dışarıdaki her dedikoduyu, böyle, Meclise getirmek yerine, evvela bir ön araştırma yapıp
da, ortada bir ciddiyet varsa, ondan sonra buraya getirsek daha uygun olmaz mı diye düşü
nüyorum.
Sayın Genç, sizi temin ederim, Yüce Meclisi temin ederim, buraları, biz, politika yapıla
cak yerler olarak görmüyoruz. Şunu söylemek istiyorum...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Elinde mahkeme kararı olan insanları, neden, sağa sola anketör olarak sürüyorsunuz?..
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Şimdi, dinlerseniz...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Neden sağa sola gönderiyorsunuz?
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Sayın Başkan, eğer arkadaşımız SHP
adına konuşacaksa, cevabını...
BAŞKAN — Efendim, zabıtlara tescil ettik; beyefendi "mazur" olduğu için!..
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KAMER GENÇ (Tunceli) — "Mazur" sensin. Sen aciz bir insansın, odundan farksız bir
insansın. Sana haddini bildireceğim.
BAŞKAN — Sayın Bakan, devam buyurun.
DEVLET BAKANI CEMtL ÇİÇEK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bi
zim söylemek istediğimiz şey şu : Bu yurt ve yuvalarda, ola ki bizim çocuklarımız da kalabilir,
kalabilirdi, düşüncesi içerisinde, hiçbir politika yapmadan, hakikaten, bu insanların memleke
te, millete faydalı, yasalarımızda ve Anayasamızda belirtilen ilkeler ve hedefler doğrultusunda
yetiştirilmesi için gayret gösterilmektedir.
Bu yurt ve yuvalarımızda neler oluyor, neler bitiyor; bu çocuklar nasıl yaşıyorlar, nasıl
eğitiliyorlar, gibi hususların görülebilmesi için, hiç de Meclis araştırmasına gerek yok. Ne za
man isterseniz, sizleri, çocuklarımızla beraber bir kahvaltı yaparken, bir yemek yerken, bir sohbet
ederken görmekten, hem biz hem de o çocuklarımız büyük mutluluk duyarız. Sizi davet ediyo
rum ve illa da araştırma vesilesiyle gidilmesi gerekmediğini ifade etmeye çalışıyorum.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Niye Meclis araştırmasından korkuyorsunuz o halde?
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Bizim korkumuz yoktur, hiçbir şeyden
korkmayız da, mühim olan, dedikoduların Meclis gündemine getirilmemesidir. Gazetelere ba
karsanız... Gazeteler elbette kendi bilgileri nispetinde bunları yazarlar; böyle yazdıkları gibi,
başka türlü de yazarlar.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Gazetelere intikal eden olaylar açıktır.
DEVLET BAKANI CEMİL ÇtÇEK (Devamla) — Aynı basın, Sosyal Hizmetler Kuru
munda ne kadar güzel işlerin yapıldığını da yazıyor. Eğer onu delil kabul ediyorsanız, mukabi
lini de delil olarak kabul etmeniz gerekir. Onu söylemek istiyorum.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Mahkeme kararlarını ne yapacaksınız.. Orası politika yuvası
mıdır? Niye politikacının birisini kurumun genel müdürlüğüne getirdiniz?
DEVLET BAKANI CEMtL ÇİÇEK (Devamla) — Değerli milletvekilleri, buralar, haki
katen, politika yapılacak yerler değildir; politikanın yapılacağı kurumların dışında tutulması
gereken yerlerdir. Bu anlayış içerisinde, buralarda barınan kişilerimizi, yaşlılarımızı, gencimi
zi, çocuğumuzu bu memleketin insanı kabul etmek suretiyle hizmet vermeye çalışıyoruz ve bu
güne kadar da, hakikaten, fizikî, şartlarında, eğitim şartlarında fevkalade önemli gelişmeler
olmuştur.
Bakınız, 500 tane bilgisayar almışız; çocuklarımızın boş zamanlarını değerlendirebilmele
ri için pinpon masaları, satranç takımları temin etmişiz; spor salonları yapıyoruz; korolar kur
muşuz... Bunlar, hakikaten, çocuklarımız boş zamanlarında iyi şeylerle vakitlerini geçirsinler
diye yapılmış hizmetlerdir.
Eğitim ve öğretimlerine yardımcı oluyoruz. Üniversite sınavlarını kazanabilmeleri bakı
mından kurslar açtık, test kitapları aldık. Sporda başarılı olanların hepsini belli yurtlarda top
lamak suretiyle; hem bir taraftan eğitim ve öğretimlerine yardımcı olalım hem de, bunlar spo
rumuza kaynak teşkil etsin diye, başta Ankara olmak üzere, bazı yerlerimizi spor yurtları hali
ne getirdik. Herhalde, bu önergeyi veren arkadaşlarımızın, yoğun işleri arasında bunların hiç
birisini görme imkânları olmadı?
Bakınız, hepimiz, belki ayın veya haftanın belli zamanlarında Esenboğa'dan Ankara'ya
giriş-çıkış yapıyoruz. Oraya çok yakın mesafede "Saray Yetiştirme Yurdu" adında bir yurdu
muz var; ama kimse buranın kapısını açıp da "Acaba buradaki çocuklar ne yapıyor?"
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diye, bir merak saikiyle olsa dahi, bunları görmek durumunda olmamıştır. Basında bu ve ben
zeri haberler çıktığı zaman, Mecliste bu çalışmaları takip eden arkadaşlarımızdan bazıları bu
na benzer soruları bana da sordular. Ben de kendilerine aynen şu cevabı verdim : Zamanını
siz seçin, denetlemek istediğiniz yurdu da siz söyleyin -önceden haberli olup da bir başka gö
rüntü verilmesin diye- ne zaman istiyorsanız, beraber, istediğiniz yurda gidelim.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Personel kıyımının sebeplerini söyler misiniz?
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Bekleyin, geleceğiz; beklerseniz oraya
da geleceğim.
VI. — DİSİPLİN CEZALARI
1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'e uyarma cezası verilmesi
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika...
Sayın Genç, size, görüşmeleri engellemeyi itiyat haline getirdiğiniz için, İçtüzüğün tanıdı
ğı yetkiye dayanarak, bir uyarma cezası veriyorum.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben de savunma hakkımı kullanmak istiyorum.
V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI
VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam)
A)

ÖNGÖRÜŞMELER (Devam)

1. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 43 arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirg
Kurumu ile ilgili iddialarının gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması aç
ilişkin önergesi (10/77) (Devam)
BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Bakan.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Savunma hakkım var.
DEVLET BAKANI CEMlL ÇİÇEK (Devamla) — Elbette mahkeme kararları vardır. Biz
mahkeme kararlarına saygılıyız; icraatımızda bir yanlışlık varsa mahkeme kararını uygularız
ve gereğini de yapmaya çalışırız; ama, bu yurtların evveliyatı görülmeden, burada yaşayan in
sanların sıkıntıları tespit edilmeden bu yurtların başında sorumlu olanları alındıysa ya valinin
isteği üzerine alınmıştır ya teftiş raporları üzerine alınmıştır ya kendi istekleri üzerine alınmış
tır veya hizmetlerinden yeteri kadar istifade edilemediği için alınmıştır; biz, idareten takdir hak
kımızı kullanmışızdır ve almışızdır. Bundan dolayı da, ne yasalara ne de mevzuatımıza aykırı
herhangi bir uygulamamız söz konusu değildir. Varsa eğer, tabiatıyla bunun yasal yolları var...
Zaten, müracaat ediyorlar... Biz de bunun gereğini yapmaya çalışırız.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Mahkemeler yanlış mı karar veriyor?
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Şırnak'a, bayanları gönderdiniz...
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Sayın Çiftçi, "Şırnak" diyorsunuz...
Sizden bir arkadaşımız da geldi; -gazetelere beyanat veren bir arkadaşımız, şimdi kendisi bura
da yok- Genel Müdür, geldiğinde, kendisine izahat vermiştir; Türkiye'de ilk defa bir uygulama
yapılıyor; bu gönderdiğimiz insanların önemli bir kısmı sosyal çalışmacıdır, sosyal hizmet uz
manıdır; yani, görevi uzmanlıktır. Kurum ve kuruluşlarımızda 25 bine yakın insan var; fakat,
bunlarla ilgili hiçbir sosyal hizmet araştırması, sosyal çalışma yapılmamış. Bu insanların ku
rumlarımızdan beklentileri ne, hangi ailelerden geliyor; bunun kaynağına inilmeden, sadece,
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evrakları tamam olanlar bu kurumlara alınmış, ondan sonra da, yedirip, içirip, 18 yaşına ge
linceye kadar bakmışız, ondan sonra da tekrar serbest bırakmışız.
ÖMER ÇÎFTÇÎ (Ankara) — Gidenler?!.
BAŞKAN — Sayın Çiftçi, lütfen...
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Bir uzmanlığın gereği olarak bu araş
tırmalar Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Bunların görevleri de uzmanlıktır.
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Bayanlar?!.
PEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Bir dakika... Bir taraftan, doğuda ka
liteli memur yok, vesaire yok... Biz bu kaliteli memurlarımızla -siz öyle kabul ediyorsunuzbir araştırma yaptırıyoruz. Araştırmayı üç günde bitirir döner; -geçici görevle gitmiş- on gün
de bitirir döner, gider...
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Bayanlar?!.
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Sosyal hizmet uzmanı bu; bayan da
olur, erkek de olur. Maaşı, erkek farklı, kadın farklı almıyor ki!.. Araştırmanın gereği ne ise
o yapılıyor. Bu yapılmaya da devam edecektir.
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika...
VI. — DİSİPLİN CEZALARI (Devam)
2. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'ye uyarma cezası verilmesi
BAŞKAN — Sayın Çiftçi, sizi uyarıyorum.
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın Başkan, ne diyorsun sen?
BAŞKAN — Size bir uyarma cezası veriyorum.
Sayın Bakan; bazı sayın üyeler, görüldüğü gibi, karşılıklı, sualli cevaplı görüşmeyi âdet
ve metot edinmişlerdir. Takdirinize müdahale saymayınız; Genel Kurulu muhatap alırsanız isa
bet olur.
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Ben de, sizin tutumunuzu reddediyorum. Külhanbeyi misin,
Başkan mısın?. Yakışmıyor sana, yakışmıyor... Polis misin?.. Külhanbeyi gibi değil, Başkan gi
bi hareket et.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Orada, ceza verip Meclis yönetilmez...
V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI
VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam)
A)

ÖNGÖRÜŞMELER (Devam)

1. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 43 arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına
kin önergesi (10/77) (Devam)
BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın milletvekilleri, biz burada, hakikaten, yasalarda öngörülen şekliyle, yasaların bu ku
ruma yüklediği mükellefiyetlerin gereği olarak, araştırmalar dahil olmak üzere, ne ise, bunları
yapmaya çalışıyoruz. Bizim görevimiz, sadece bu yurt ve yuvalarda kalan çocukların iaşe ve
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ibatesini sağlamak değil. Eğer bütün görevimiz bundan ibaret olsa, o zaman, sadece 25 bin
kişiye hizmet etmek durumunda kalırız. Halbuki, önergenin başlangıcında da belirtildiği gibi,
2828 sayılı Yasa ve bu yasa gereği korunmaya muhtaç 500 bin civarında çocuğumuzun olduğu
ifade ediliyor. Geri kalana biz nasıl hizmet götüreceğiz, bunların bizden beklentileri nedir, hangi
tip hizmetleri yaparsak bunları mutlu kılarız. Yasanın gereğini nasıl yerine getiririz; bu araştır
malar yapılmadan konuşulacak her söz, yapılacak her icraat afakî olur. Nitekim, bununla ilgi
li olarak kurduğumuz birtakım müesseseler var. özellikle, büyük şehirlerimizde, gecekondu
laşmanın, çarpık şehirleşmenin olduğu, iç göç olayının yaşandığı yerlerde, aile danışma mer
kezleri kurduk. Birtakım anketleri uyguluyoruz orada. Hangi tip insanların, hangi tip ailelerin
sorunları var, korunmaya muhtaç hale gelen çocuklar hangi ailelerden geliyor, bunların tespiti
yapılıyor.
tkincisi, -televizyonda da gündeme geldi bunlar- şu veya bu sebeple evinden kaçan ve îstanbul, tzmir ve benzeri büyük şehirlerin şu veya bu köşesinde, barınacak herhangi bir yeri
olmadan yaşamak mecburiyetinde kalan çocuklar var. Türkiye'de ilk defadır ki, biz, bunların
aileleri bulununcaya kadar, aileleriyle olan irtibatları sağlanıncaya kadar, şayet aileleri yoksa,
bizim kurumlarımızda koruma altına alınıncaya kadar bir misafir olarak kalabilecekleri yer
temin etmeye çalıştık ve bu uygulama Türkiye'de de ilk defa yapılmaktadır.
Şimdi, bu iddiaların yazıldığı basında, aynı zamanda bunlar da yazıldı; ama, biz şimdi,
meseleyi, sadece, 311 üniteden ibaret, 25 bin kişinin kaldığı yerlerde, şu tayin niye buraya çıktı,
öbür tayin neden buraya çıktı tarzındaki dar bir çerçeveye getirir bırakırsak, o takdirde, bu
işin içerisinden çıkılması mümkün değil. Kaldı ki, bizim kurumumuzda 10 bine yakın personel
çalışıyor. 10 bine yakın personelin çalıştığı bir yerde, 300 tane tayinin yapılması kadar normal
bir şey yoktur.
Bir başka şey daha var :
KAMER GENÇ (Tunceli) — Siyasî amaçlı tayin yapıyorsunuz
ABDÜLBAKt ALBAYRAK (tstanbul) — Belediyelere militan doldurdunuz be; sen ne ko
nuşuyorsun?
DEVLET BAKANI CEMtL ÇÎÇEK (Devamla) — Siyasî amaçlı tayin değil bunlar; siyasî
amaçlı hiçbir tayin yapmamışızdır. Başta da söyledim...
BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyin efendim.
DEVLET BAKANI CEMtL ÇtÇEK (Devamla) — Biz hiç kimsenin siyasî kanaatini bile
meyiz. Hizmetin gereği ne ise, onu yaptık; yapmaya da devam ederiz. Bunda da hiç kimsenin
tereddütü olmasın. Çünkü, burada kalan insanlar, hakikaten, korunmaya muhtaç insanlardır.
Benim çocuğum da olabilirdi, sizin çocuğunuz da olabilirdi. Burada siyaset yapmayız ve yap
tırmayız da ama, görevden aldığımız kişiler, görevin gereğini layıkı veçhile yerine getirmiyorlarsa, o çocuklara gerekli ihtimamı göstermiyorsa, annelik yapmıyorsa, babalık yapmıyorsa,
onu da sırf filanca zamanda tayin edildi diye o görevde tutmamız asla mümkün değildir. Bunu
herkesin böyle bilmesi lazım.
ÖMER ÇÎFTÇt (Ankara) — Keşke öyle olsa Sayın Bakan...
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Evet, böyle mümkün değildir; ama, ,
şimdi merak ettiğim bir husus var : Bu görevden aldıklarımız, hep sizin kapınızı çaldığına gö
re, acaba sizin partinizin militanları mı bunlar diye de merak ediyorum. Bir başka siyasî partimiz
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daha var; hiç o taraftan ses çıkmıyor, hep sizden geliyor. Acaba orada parti olarak bir küme
leşme mi yaptınız?
RIZA YILMAZ (Ankara) — Genel Müdür sizin militanınız mı?
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Kaldı ki, biz meseleye öyle de bakmı
yoruz. Bunlar, devletin memurudur, devletin yasalarına göre hizmet etmek mecburiyetleri var
dır. Hizmetinden yararlanamıyorsak, bunların tayini yapılır. Ama, bir başka şey daha var. Ge
çen sene de, bu sene de uyguladığımız tasarruf genelgesi gereği dışarıdan adam atama yerine,
açıktan adam atama yerine -başka yerlerde olduğu gibi, mahallî idarelerde olduğu gibi, açık
tan adam atama, yandaş doldurma yerine- eğer bir yerde bir yoğunlaşma varsa, orada hizmet
ten fazla, hizmetin gereğinden fazla kişi varsa, onları başka yerlerde değerlendirmek noktasın
da bir tasarrufumuz olmuştur. Mesela, Uşak'ta ve Edirne'de iki tane huzurevi açıldı; ilk defa
açılıyor. Dışarıdan adam atama yerine, en yakın merkezlerden, fazlalıkları buraya kaydırmaya
çalıştık. Elbette, izmir'den veya Istanbul'tan, başka en yakın merkezler nerede ise, bu persone
lin oradan temin edilmesi gerekiyor. Şimdi, biz izmir'deki kişiyi Uşak'a tayin etmiş olmakla
kıyım mı yapmış oluyoruz, bir siyasî tasarruf mu yapmış ötüyoruz? Hizmetin gereği ne ise o
yapılıyor. Kaldı ki, bunlar devlet memurudur; devletin dediği yerde çalışmak durumundadır.
İşe girerken böyle girer.
Şimdi, 411 tane sosyal çalışanı var, 100 kişisi Ankara'da bulunuyor. Sosyal hizmet uzmanı
400 kişiden 100'ü burada Ankara'daki kurumlarımızda kaldığına göre, her dört kişiden biri
burada demektir. Ama, Ankara'daki kurum ve kuruluşlarımızda kalanlar ise Türkiye'dekinin
yirmide biridir. Yirmide biri Ankara'da kalıyor. Şimdi bu 100 kişinin ister araştırma sebebiyle,
ister teftiş sebebiyle bir başka yere nakledilmiş olması halinde, burada yasalara aykırı herhangi
bir usulsüzlük de söz konusu değildir; hizmetin gereği ne ise o yapılmaya çalışılıyor.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Var mı yok mu, bunu araştıralım.
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Şimdi bir başka şeyi daha ifade etmek
istiyorum. Burada, önergenin sonuna doğru, "Sözleşmeli personel çalıştırılıyor" deniyor. Bu
önergenin, ne kadar araştırmaya dayanmadan, sadece dışarıdan söylenenlerle yazıldığı ortada
dır. Bizim kurumumuzda sözleşmeli bir tek personel çalışmıyor, bir tek personel... Dolayısıy
la, sözleşmeli personel çalıştırarak milyonlarca lira vermemiz de söz konusu değil. Bizim ku
rumlarımızda çalışanların hepsi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidir; o kanun gere
ği, ne alması gerekiyorsa, onu alıyor; hiç kimseye bunun dışında bir ödeme yapmamız da esa
sen mümkün değil.
Diğer taraftan, Sosyal Hizmetler Genel Müdürü "Filanca maçı, falanca maçı takip için
gitti" tarzında bir iddia var. Bunu ispat ederseniz, ben gereğini yapmaya hazırım.
Bir tek şey söz konusu değildir. "Uçaklarla şuraya denetleme, buraya denetleme..." Bah
sedilen, Keçiörenspordur. Keçiörensporun İstanbul'da, İzmir'de maçı yok. Bizim kurumları
mızın uçakla gidilip gelinebileceği yerler de bunlardır. Bir tek defa, genel müdür, uçakla bu
maç için veya bir başka maç için gitmiş değildir. İki şey birbirine karıştırılıyor. Keçiören politi
kasıyla sosyal hizmetler politikası biraz birbirine karıştırılıyor, ondan dolayı da böyle yanlış
lıklara düşül ü veriyor.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Onu karıştıran, genel müdür.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Araştıralım...
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DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Bir başka şeyi daha söyleyeyim : Bizim
sosyal hizmet politikalarımızda noksanlık bulunduğu söyleniyor. En son uygulamanızı söyle
yeyim size: Su paralan verilmedi diye, kreşlerin, huzurevlerinin sularını kesti Ankara Belediyesi.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Niye vermiyorsunuz paraları?..
HALtL ÇULHAOĞLU (îzmir) — Siz belediyelerin paralarını vermiyorsunuz.
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Bir dakika... Bir dakika...
BAŞKAN — Sayın Yılmaz...
DEVLET BAKANI CEMlL ÇÎÇEK (Devamla) — Kesildi, kesildi... Kesmenize bir şey de
miyorum; ama, bizim de kurum olarak, 2828 sayılı Yasa gereği, 2624 sayılı Yasa gereği, sizden
alacağımız var, hem de fazlasıyla alacağımız var. Bir taraftan alacağımızı ödemiyorsunuz, öbür
taraftan, burada kalan korunmaya muhtaç çocukların, yaşlıların sularını kesmeye çalışıyorsu
nuz... En azından, "takas" diye, hukukumuzda bir müessese var; alacak-borç takas edilir; ala
cağınız varsa, ondan sonra su kesilir...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Kesilmemişse, bakanlıktan istifa eder misiniz?
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — İşte, bu da sizin sosyal hizmet politi
kanızın gereği ne ise, onun en güzel, en son misalidir. (ANAP sıralarından alkışlar)
Şimdi, değerli milletvekilleri, açık olarak ifade ediyorum : Bu önergede yazılan hiçbir hu
sus varit değildir; hepsi spekülasyondur; hepsi, bu kurumun müspet icraatlarının siyasî bir ze
mine kaydırılması, siyasî bir çekişme yapılması maksadına matuf iddialardan ibarettir.
Bu önerge, yerinde verilmemiştir; reddedilmesi gerekir.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Cesaretin yok ki kabul edesin...
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Devamla) — Şunu ifade etmek istiyorum : Bu öner
ge reddedilir; ama, bizim kurumlarımızı, SHP'Ii arkadaşlarımız, bütün Türk vatandaşları, herkes,
ne zaman denetlemek isliyorsa, ne zaman onlarla beraber bulunmak istiyorsa, haber verme
den, ne zaman istiyorsanız, biz sizi orada görmekten, çocuklarımızla beraber sizi orada ağırla
maktan fevkalade memnun ve mutlu oluruz. Sizi bekliyoruz; bu önerge vesilesiyle değil; çün
kü, burada biraz istismar kokuyor. Hakikaten, bu insanlara ilgi duyuyorsak, önerge vesilesiyle
değil, önergeden sonra da gelirsiniz, onların hatırlarını sorarsınız; ne yapıyorlar, ne ediyorlar,
ne gibi beklentileri var; devlet ne hizmet veriyor, neler yapmaya çalışıyor, gözlerinizle görürsü
nüz. O takdirde, inanıyorum ki, benim burada söylediklerimin ne kadar haklı olduğuna ina
nacaksınız.
Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Beşer Baydar; bu
yurun efendim.
SHP GRUBU ADINA BEŞER BAYDAR (Ankara) — Sayın Başkan, sayın üyeler; Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge üzerinde, SHP Grubu adına söz almış bulu
nuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, gündemdeki konuya girmeden önce, küçük bir duygumu aktarmak
isliyorum. Biraz önce, burada Hükümet adına konuşan Sayın Bakanın düşünceleri beni biraz
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endişeye götürdü. Endişeye götürdüğü konuları, ayrıntılarıyla konuşmanın son 10 dakikalık
bölümünde belirteceğimi ve ayrıca, diğer grup sözcülerini de dinledikten sonra o konulara da
değineceğimi burada ifada etmek isliyorum.
Sayın milletvekilleri, konuya derinlik kazandırmak için, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumunun kuruluş gereksinimini ve amacını hatırlatmakta yarar görüyorum : Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Geenel Müdürlüğünün kuruluş yasasanın "Amaç" baş
lığını taşıyan 1 inci maddesi, "Bu kanunun amacı; korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç
aile, çocuk, sakat, yaşlı ve diğer kişilere götürülen sosyal hizmetlere ve bu hizmetleri yürütmek
üzere kurulan teşkilatın kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile, faaliyet ve gelirlerine ait
esas ve usulleri düzenlemektir" dedikten sonra, yine aynı yasanın "tanımlar başlığını taşıyan
3 üncü maddesi de, sosyal hizmetleri şöyle tanımlamaktadır : "Sosyal hizmetler; kişi ve ailele
rin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan ve kontrolleri dışında oluşan maddî, manevî ve
sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının ön
lenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yük
seltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetlerin bütünüdür"
Görülüyor ki, bu kurum; yüce bir amaç için çok kapsamlı bir hizmet ağı ile de görevli
bulunmaktadır. Bu kurumun üretmek durumunda bulunduğu hizmet, esasen, devletimizin ni
teliğini oluşturan sosyaı hukuk anlayışının da bir gereğidir. Ülkemizde, korunmaya ve yardıma
muhtaç 494 bin çocuk, 30 bin yaşlı, 684 bin sakatın olduğu ifade edilirken, halen 146 kuruluş
ta 18 bin çocuğa, 23 huzurevinde 3 bin yaşlıya, 26 kreş ve gündüz bakımevinde 3 500 çocuğa
ve 3 rehabilitasyon merkezinde de ancak 200 sakata hizmet verilmektedir. Böyle bir ortamda,
kurumun başarısı için, öncelikle, hizmete ilişkin esasların tespit edilmesi, hizmetin etkili ve
kapsamlı bir biçimde ele alınması ve belirli standartlar uygulanması zorunlu bulunmaktadır.
Bir başka şekilde ifade edecek olursak; kurumda objektif, yansız, tümüyle bilimsel bir çalışma
yöntemi uygulanması, kısıtlı olanakları en verimli bir biçimde öncelikli işlere göre kullanması,
kurumun başarısı için ön ve temel koşullardır. Acaba durum böyle midir? Dikkat edilecek olursa,
kurumun amacı kimsesiz, muhtaç, yaşlı, sakat ve kısacası bakıma muhtaç kişilerle ilgilidir;
yani, milliyetle, ırkla ve mezheple ilgisi yoktur. Hangi milletten olması, hangi ırktan olmasının
hiç mi hiç önemi yoktur. Asıl önemli olan, yukarıda bahsedilen bakıma muhtaç kişiler olmasıdır.
Amacı ve hizmeti bu denli berrak olan bu kurumda, yönetime ideolojik ve ırksal bir yak
laşım, tek kelimeyle işkencedir, cinayettir. Üzülerek belirteyim ki, her ne kadar bu Meclis araş
tırması dokuz ay önce verilmesine rağmen, halen güncelliğini korumaktadır ve kurumda in
sanlığa sığmayan uygulamalar devam etmektedir.
Sayın milletvekilleri, bu onur kırıcı kıyım ne zaman başlamıştır? 26 Mart yerel seçimle
rinde, ANAP için esen fırtınada koltuğunu kaybeden Keçiören eski Belediye Başkanı Sayın Melih
Gökçek, Kurumun başına geçince başlamıştır. Burada şu hususu da dikkatlerinize sunmakta
yarar görüyorum : Melih Gökçek, bu göreve bir iktidar değişikliği dolayısıyla gelmemiştir. Ya
ni, iktidar yine ANAP'ta idi, kurumun başındakiler de ANAP'ın bürokratlarıydı. Acaba, Me
lih Gökçek gelene kadar kurum çok mu kötüydü? Melih Gökçek'ten sonra mı düzeldi? Bu
tespiti Sayın Bakan Cemil Çiçek kabulleniyor mu? ilgililerin bu konudaki anlayışlarını bilemi
yorum; ama, seçim vurgunu yiyen Sayın Gökçek, bir çırpıda, bilinçaltını küsmüştür.
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BAŞKAN — Sayın Baydar, Genel Kurulda kendini savunma imkânı olmayan şahıslardan
bu kadar ayrıntıyla söz etmeyelim lütfen...
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Bakan onu savunuyor.
BEŞER BAYDAR (Devamla) — Kurumun başındaki insan...
BAŞKAN •— Anlıyorum, biliyorum; ama, kamu görevlisidir; bir kamu görevlisinin bura
da zatı âlinizle siyasî bir tartışma yapması ve kendini savunması imkânı yoktur.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Ne söyleyecek?..
BAŞKAN — O bakımdan, istirham ediyorum, Sayın Bakana hitap edin efendim.
BEŞER BAYDAR (Devamla) — Sayın Başkan, polemiğe girmek istemiyorum; ama, ku
rumun başındaki genel müdürün...
ÖMER ÇİFTÇt (Ankara) — Siz Başkan olarak onu savunuyorsunuz zaten, onun savun
masına gerek yok.
BAŞKAN — Savunmuyorum efendim, sizin kilonuz kadar tutanak çıkarttırdım, bugüne
kadar Yüce Meclis çatısı altında...
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Benim kilomun yanında hafif kalırsın.
Terbiyeli ol, Başkan gibi konuş.
BAŞKAN —- ...nice saygıdeğer Başkan, benim yaptığım gibi, bu müdahaleyi yapmış
efendim.
ONUR KUM BAR ACİ BAŞI (Kocaeli) — Suçlu olan o...
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Onun savunmasına gerek yok, siz zaten savunuyorsunuz.
BAŞKAN — Efendim; ben, zatı âlinize tanıdığım ağırlık kadar tutanağı topladım, getirt
tim, inceledim. Bu müdahaleyi keyfi yapmıyorum. Türkiye Püyük Millet Meclisinde müzake
relerin geleneği efendim.
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Benim yanımda hafif kalırsın. Başkan gibi konuş.
BAŞKAN — Evet, Başkan gibi konuşuyorum; "Zatı âliniz" diyorum... Ne diyeyim
efendim?.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Mamak Belediye Başkanı hakkında konuşulurken niye mü
dahale etmediniz?..
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Kilomun yanında hafif kalırsın.
BAŞKAN — Zatı âliniz, Yüce Meclis çatısı altında, "külhanbeyi" deyimini kullandınız,
ben mukabele etmedim.
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sen, Yüce Meclisin Başkanısın; savunman değilsiniz.
BAŞKAN — Muhakkak öyleyim, teşekkür ederim. Zaten bunu anlatmaya çalışıyorum.
Devam buyurun Sayın Baydar.
BEŞER BAYDAR (Devamla) — Sayın Başkan, bir polemiğe girmek istemiyorum...
BAŞKAN — Değil efendim...
BEŞER BAYDAR (Devamla) — Ancak... Ancak...
BAŞKAN — Arzu ederseniz... Arzu ederseniz...
BEŞER BAYDAR (Devamla) — Lütfen... Lütfen...
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BAŞKAN — Arzu ederseniz, görüşmenizden sonra, birleşimden sonra teşrif edin, size gös
tereyim efendim...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Kendine göster, kendine.
BEŞER BAYDAR (Devamla) — Lütfen... Sözümü bitireyim... Lütfen.
BAŞKAN — Buyurun.
BEŞER BAYDAR (Devamla) — Burada, asıl, biraz önce konuşan Bakan, sayın genel mü
dürün yürüttüğü görevlerden sorumludur. Buradaki muhatap, genel müdürlüktür, başındaki
insandır. Bu uyarıyı, sizin, asıl, burada olmayan belediye başkanı hakkında konuşan Sayın Ba
kana yapmanız gerekirdi. Yanlış bir hatırlatma yapıyorsunuz.
BAŞKAN — Efendim, ben, şu anda kürsüde zatı âliniz olduğunuz için sizden istirham
ettim. Hangi arkadaşım aynı yola girse, o arkadaşımdan da rica ederim.
Devam buyurun efendim.
BEŞER BAYDAR (Devamla) — Peki, ne yapmıştır da, bizler böyle düşünüyoruz?.. Sayın
genel müdür, sosyal hizmet uzmanı olmadığı gibi, buna benzer bir yerde de üst düzeyde hizmet
görmemiştir; ama, ilkelerine çok bağlı, örgütçü, aynı yapıda siyasî ideolojiye göre kadrolaşma
yı çok iyi becerebilmektedir. Partizanlığı ve militanlığı dillere destan olmuş bu genel müdür,
onları ve hatta yüzleri bulan kovuşturma dosyalarından henüz aklanmamıştır. Dosyalarının
çoğu, ünlü genel müdürün konusunda olsa gerek; inatçı ve ısrarlı bir tutumla, yetkililer tara
fından yargıya intikal ettirilmemektedir.
Bu eski belediye başkanı, belediye başkanlığının tadına doymamış ve yerel yönetim seçim
lerinin sonuçlarını içine sindirmemiş olsa gerekir. Bu sayın genel müdür, kurumun olanakları
nı bu uğurda sonuna kadar kullanmaya kararlı görülmektedir.
Kurumda, hizmetin niteliğine göre, sosyal hizmet uzmanları, eğitimciler, pedagoglar, dok
torlar ve sağlık personeli gibi ihtisas elemanı personele gerek varken, genel müdür, tümüyle
partizanlığa yönelik bir kadrolaşmaya gitmiştir. Birçok demokrat, uzun yıllardan beri çalışa
rak uzmanlaşmış insan sürgüne gönderilirken, genel müdür, en önemli kadroları ve görevleri
yakınlarına ve siyasî yandaşlarına âdeta peşkeş çekmektedir.
Konunun açıklığa kavuşması için buradaki 20 dakikalık sürenin yetmesine imkân yoktur;
bu süre içerisinde ancak, "evet", "hayır" denilebilir veya çok soyutça, "yanlıştır", "doğrudur"
denilebilir.
Bu konuda da; hele son günlerde, Körfez krizinden dolayı her zamankinden çok daha fazla
birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bu günlerde, gerek kamuoyunu, gerekse duyduklarımızdan, okuduklarımızdan sonra- övündüğümüz yüksek insanlık onurumuzu ra
hatsız etmemek için, kapsamlı bir araştırma ile gerçeği bulabiliriz ancak.
Eğer aşağıda örneklerini vereceğim iddialar doğru ise, bu iddiaların araştırılması birkaç
bürokratın dışında kimseyi rahatsı/ etmeyeceği gibi, konu ile ilgili kamuoyu vicdanını da ra
hatlatacaktır.
Konunun ciddiyetini ortaya koymak için, kurumun önemine tarihsel bir derinlikte baka
lım. Çağımızın ayırıcı özelliklerinin başında, hiç kuşku yok ki, bilime ve uzmanlaşmaya olan
inanç ve gereksinim gelmektedir. Rilim ve teknolojiye dayanan çağımızda, sosyal politika alan
larında ve özellikle sosyal hizmetlerde, yaratıcı, meslekî ve bilimsel bilgilerle donanmış
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meslek elemanlarına gereksinme duyulacağı açıktır. Dünyada ve ülkemizde, bakıma, yardıma
ve korunmaya muhtaç aile, çocuk, yaşlı, sakat tüm insanlara götürülen hizmetlerde, sosyal hizmet
uzmanları bilimsel düzeyde sorumluluk yüklenmektedir. 1873'lerden başlayarak, başta İngil
tere ve ABD olmak üzere, sosyal refah alanında gelişmiş ülkelerde, sosyal hizmet, bir bilim
dalı ve meslek olarak gelişmiş ve uygulanmıştır. Ülkemizde, 1960'h yıllardan sonra başlayarak,
sosyal hizmetler, bilimsel bir çerçeve ve sosyal devletin bir gereği olarak ele alınmaya başlan
mıştır. Türkiye'de, sosyal hizmetler alanında görev yapmak üzere üniversite düzeyinde eğitime
1961 yılında başlanmıştır. Bu eğitim, bugün de yüksek lisans ve doktora düzeyinde genişleye
rek, başarıyla sürdürülmekte ve yeni mezunlar verilmektedir. Türkiye'de sosyal hizmetler ala
nında bilimsel bilgi ve beceri deneyimine sahip 1 000'in üzerinde sosyal hizmet uzmanı ve yine
sayısı bunlara eklenebilecek psikolog, çocuk gelişimi-eğitimi uzmanı görev yapmaktadır. Üste
lik, bu uzman grupları hizmet verdikleri, korunmaya, bakıma muhtaç insanlara, sevgiyle, say
gıyla, bilimsel bilgi ve beceri deneyimleriyle hizmet vermektedirler. Bu uzman grupları, mes
leklerinin temel felsefesi doğrultusunda, insanlara, hiçbir ayırım yapmadan hizmet vermenin
azmi, çabası ve sorumluluğuyla hizmet etmektedirler ve bunda da bugüne kadar başarılı ol
muşlardır; bundan böyle, aynı azim ve kararlılıkla hizmetlerini sürdürüp, başarılı olacaklardır.
Üniversite düzeyinde sosyal hizmetler eğitimini alan sosyal hizmet uzmanları, ülkesine, mesle
ğine ve hizmet verdikleri insanlara karşı görevlerini yerine getirmede, bundan böyle de tered
düt etmeyeceklerdir.
Türkiye, sosyal devlet olmanın sorumluluğu altında, sosyal hizmetleri uygulamada, yirmibeş yıllık ciddi bir birikimi geride bırakmıştır. Bu birikim içerisinde dikkati çeken en önemli
yönlerden birisi de kurumların hiçbir dönemde politik arenalar haline getirilmemiş olmasıdır.
Bu kurumlarda, toplumda güç durumda kalmış insanlara hizmet götürülmektedir. Bu kurum
larda atılacak her bir adımın, söylenecek her bir sözcüğün bile büyük önemi vardır.
Sosyal hizmet kuruluşlarında, hiçbir meslekî bilgisi, deneyimi olmayan insanlara yer aç
mak için bir süredir sürdürülen kampanya ve terörün, her şeyden önce, bu kuruluşlarda bakı
lıp korunan insanlarımıza zararı olacaktır. Her biri kendi alanında saygıdeğer olan meslek ele
manlarından, bugün yönetim kademelerine getirilen arkeologun, imam-hatiplilerin, jeologla
rın, tapucuların sosyal hizmet kuruluşları ile ne ilgisi vardır? Bu meslek elemanlarının sosyal
hizmet kuruluşlarıyla ilgili bilgileri, deneyimleri ve becerileri nelerdir?
Bütün dünyada sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapan meslek elemanları, bunun, bil
gi, deney ve birikimine sahip elemanlardır.
Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi, günlük şovlarla ya da politik atamalarla sürdürü
lmeyecek kadar güç bir iştir. Türkiye'de, sosyal hizmetler alanındaki yirmibeş yıllık birikimin
silinip atılması olanaklı değildir. Her biri en az on yıllık deneyime sahip uzman elemanları,
sahte gerekçelerle sürüp dağıtarak, odacısından memuruna kadar, insanları tedirgin edip, özellikle
okulların açılması beklendikten sonra tayin ederek başarıya ulaşmak olanaklı değildir.
Yetimin, öksüzün hakkını korumak, en başta sosyal hizmet kuruluşlarını yönetenlerin gö
revidir. Kız yetiştirme yurtlarının fahişe, erkek yetiştirme yurtlarının hırsız yuvası olduğunu
söylemek ya da bu anlamaya yol açacak beyanlarda bulunmak, çocuklarımıza yapılmış en bü
yük lekeleme ve kötülüktür. Bunu daha sonra yalan yanlış yalanlamanın da yararı yoktur. Ku
rumun en yetkili ağzmca böylesine lekelenen çocuklarımızın toplum içinde düştükleri duru
mun faturasını kim ödeyecektir. Bu kurumun bağlı olduğu bakanlık ve bakanlar, şimdiki
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yönetimden farklı mıydılar ki, her şeye yeni başlamış gibi rol yapmaktadır. Yetiştirme yurtlan
•ki, doğru değildir- "ahır gibi" diyen zihniyet, bu soruyu, niçin, kendisini o göreve getiren ve
bu kurumu yıllardır yöneten zihniyete sormamaktadır?
Evlat edinmeden, kreş yönetmeliklerine kadar sosyal hizmetler alanındaki yeni bilgisizli
ğin acı ve rahatsız edici diğer izleri de görülmeye başlanılmıştır. Başarılı, parlak yöneticiler,
ilk icraatlarını, kreş ücretlerini artırarak göstermişlerdir. Bugün, Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Kreşlerinden kapı dışarı edilen çocuklar ve velileri güç durumdadır. Üstelik,
kreşler de yarı kapasite ile çalışır hale gelmiştir.
Yavuz hırsız ev sahibini bastırabilecek midir? Bir yanda bilgisizlik, cehalet ve politik kad
rolaşma, diğer yanda bir dizi yolsuzluk. Türkiye'de, sosyal hizmetler kuruluşlarının üzerine
kara bir bulut olarak çökertilmektedir.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Cumhuriyet Hükümetinin eseridir. Bu ku
rum üzerinde oynanan oyunları şiddetle kınıyor ve kamuoyuna duyuruyorum.
Sayın milletvekilleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundaki bitmek bilme
yen uygulamalara kısaca bir göz atarsak : Sayın genel müdür, genel müdürlüğe atanır atan
maz, ekibini kurarak, çalışmalara başlamıştır. Ekipte yer almanın kıstaslan arasında, eski be
lediyeci olma, yakın çevrede bulunma ve akraba olma gibi kıstaslar önemli rol oynamıştır. Ge
nel müdürün uzaktan akrabası havasını veren Ali Tekin Gökçek, önce Seyranbağlan Huzurevi
Müdür Yardımcılığına, arkasından da Saray Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi Müdürlüğüne
vekaleten getirilmiştir.
HAYDAR KOYUNCU (Konya) — İsim vermeyin.
BEŞER BAYDAR (Devamla) — Uygulamayı anlatıyorum, isim vermeden anlatamamki...
HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Ama, olmazki...
BEŞER BAYDAR (Devamla) — Araştırma açılırsa, bunların doğruluğu yanlışlığı ortaya
çıkar.
BAŞKAN — Efendim, hatibe müdahale etmeyelim lütfen.
BEŞER BAYDAR (Devamla) — Sakat ve özürlülerin bakımıyla ilgilinen merkeze, hiçbir
meslekî formasyonu olmayan eğitim enstitüsü mezunu Ali Tekin Gökçek getirilmiştir. Tekin
Gökçek, hanımını da aynı işyerine alarak, ekip çalışmasına güzel örnekler vermeye başlamış
tır. Tekin Gökçek'in; Belediye Kuşat Müdürlüğünden, Melih Gökçek'in Belediye Başkanlığın
dan ayrıldığı gün, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Yurdu Mü
dür Yardımcılığına atanmasının arkasından, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürü olmasıyla birlikte, görev değiştirerek, emekli müktesebi 7 nci derecede iken, ödüllen
dirilerek, 3 üncü dereceye ataması yapılmıştrr. Bu ayrıntıların yanı sıra, Tekin Gökçek, ekibini,
daha iyi kontrol edebilmek amacıyla, lojmana yerleştirmiştir. Tekin Gökçek'in zihinsel ve or
topedik çocuklar hakkında engin bilgisinin nereden geldiği merak konusu olmaktadır. Diğer
bir merak konusu ise, Keçiören Belediyesi Kuşat Müdür iken, haksız atama yapılması nedeniy
le kendisine 1,5 milyon lira zimmet çıkarılması ve bu zimmeti taksit taksit -şu anda- ödediği
söylentileridir.
Başka bir örnek : Talat Şimdi, tzmir Büyükşehir Belediyesi Otogar Şefi olarak görev yap
makta iken, Melih Gökçek'in genel müdür olmasıyla birlikte, Ankara Atatürk Çocuk Yuvası
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Müdür \ardımcılığma atanmıştır. Talat Bey, evini bile taşımak zahmetine katlanmadan, izmir'
deki kuruluşları denetlemek üzere görevlendiriliyor. Talat Şimdi'nin müktesebi 5 inci derecede
iken, 2 nci dereceye atanmış, ayrıca, yukarıda belirttiğimiz gibi, harcırahını almayı sürdürmüştür.
Ticarî ilimler akademisi mezunu olan Talat Şimdi'nin, şu anda hangi konularda ve hangi
kuruluşlarda denetlemelerde bulunduğu merak edilmektedir. Yetim hakkı yememekte ısrarlı
olan sayın genel müdür ve ekibinden Talat Şimdi'nin, bir akrabası adına açtığı, Buca'da bulu
nan bir ticarethaneyi yönettiği söylentileri ortalıkta dolaşmaktadır.
Değerli arkadaşlarım, bunların doğru veya yanlışlığını kapsamlı bir araştırma açarsak da
ha da iyi anlayacağız. Vereceğimiz örnekler, sayılamayacak ve bu kısıtlı süreye sığmayacak ka
dar çoktur.
Bu arada, yine, biraz önce Sayın Bakanımızın "Geldiniz de göstermedik mi" dediği ko
nuda bir şey hatırlatmak istiyorum : Bundan bir yıl önce, aynı konuyla ilgili, sözlü olmayan,
yazılı cevap verilmesi için sorulmuş sorulara bile halen cevpa verilmemiştir ve gündemdeki ya
zılı soru önergeleri sözlü soru haline dönüşmüştür. Konuya açıklık getirilmesi bakımından, o
gün sorulan ve bugün hâlâ cevaplandırılmayan birkaç soruyu, açıklama gelir düşüncesiyle ak
tarmak istiyorum.
26 Mart yerel seçimlerini kaybeden sayın genel müdür Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Genel Müdürlüğüne getirildikten sonra, bû kuruma, kimlerin, hangi kadro ve gö
revlerle ataması yaprtmıştır?
Melih Gökçek Genel Müdürlüğe getirildikten sonra kurumun merkez ve taşra teşkilatında
kaç kişinin görev yeri değiştirilmiştir? Kaç kişi açığa alınmıştır?
Kapalı olan Ayaş Yetiştirme Yurduna müdür atanmış mıdır? Bu kişiye görev yapmadan
maaşı ödenmekte midir?
Çocuk sattığı iddiasıyla görevden alınan Adana Sosyal Hizmetler Müdürünün, önce öğ
retmenliğe, atandığı, daha sonra Genel Müdürlüğe Mercedes marka otomobil bağışı yaptığı
ve böylece, Balıkesir ti Müdürlüğüne getirildiği doğru mudur?
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hesabına gelmez onların,
BEŞER BAYDAR (Devamla) — Yetiştirme yurtlarına kabulde, sıralamalarda adil davramlmakta mıdır? Kreş ve gündüz bakımevlerindeki kabul ve çıkarma işlemleri aileleri mağdur
etmekte midir? Kreş ve gündüz bakımevlerindeki beslenme programlan standartlara uygun olarak
yapılabilmekte midir?
Değerli arkadaşlarım bunları uzatabiliriz; ancak, zamanı benzer konularla doldurmak is
temediğim için, konuyla ilgili olarak, basına yansıdıktan sonra gelen birkaç mektubu takdirle
rinize sunmak istiyorum.
Mektup şöyle başlıyor : "Bizler hangi milletteniz? Sayın Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürü Melih Gökçek'e soruyoruz; bizler neyiz? tnsansak, hangi millet
teniz? Bizleri tembellik, hırsızlık ve ahlaksızlıkla suçlamaya çalıştın. Soruşturma açtırdın, mü
fettiş gönderdin, bir suç unsuru bulduramadın. Tüm iftiraların asılsız çıktı. Üzülerek bildiri
yoruz, bazı basın organları da yardımcı oldu; asıllı asılsız, ne dediysen yazdı. Biz sesimizi du
yuramadık; çünkü arkamızı dayayacak dayımız yoktu. Türkiye Cumhuriyetinde, bir genel
müdüre yakışmayacak yeni oyunlar sergilemeye başladın. Kuruma atadığın, bir sokak
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kabadayısından farksız yeni müdürün Ercan özok'u da alet ederek, kurumdaki kimsesiz ço
cuklara baskı yaparak şikâyet dilekçeleri toplamaya başladın. 13.10.1989 Cumartesi, 14.10.1989
Pazar günleri, eski çalışanlar hakkında 50 nci Yıl Yetiştirme Yurdundaki çocuklara geceleri baskı
yaparak dilekçe toplattığınız tespit edildi.
Sayın Bakanımız, Cemil Çiçek'e sesleniyoruz : 50 nci Yıl Yetiştirme Yurdunda, köleler ve
asiller olmak üzere iki grup personel çalışmaktadır. Köleler; eski çalışanlar. Bunlar, tüm kuru
mu tek başına temizlemeye çalışanlar, sekiz kişirçin yaptığı işi tek başına yapanlardır. Asiller;
Melih Gökçek'in. Bunlar sadece maaş almak için özel arabalarıyla kuruma gelip imza atanlar
dır. Nitekim, 12.10.1989 tarihinde iki aylık imzaları toptan atmışlardır. Kurumda 25-26 yar
dımcı hizmetli görülürken, sadece bunun 7 tanesi hizmet vermektedir. Asillerden sadece 1 ta
nesi kuruma gelmektedir; o da müdürün koruması olarak, müdürün makamında oturmaktadır.
Doğru, dürüst geçinen sayın genel müdüre bir olayı daha soruyoruz : Plaket verdiğiniz
Etimesgut Yetiştirme Yurdunda satılan 2 çocuğun dosyası ne oldu? Hatırlatalım; Niyazi Yol
maz ve Bekir Bayoğlu'nun muhakkikliğini yaptığı dosya. Eski Keçiören Kreş Müdüresi Fatam
Albayraktaroğlu'nun 4 personele, Gölbaşında hurdaya çevirttiği makam arabasıyla ilgili dos
ya. Polis, doktor ve müfettiş raporları elimizde.
Bir defa daha, sizi, sağduyulu, gerçekleri gören, suçsuzlara suç yüklemeye çalışmayan bir
genel müdür olmaya, bu kurumları, kötü emellerinize alet etmemeye çağırıyoruz."
Bu bir tane müşteki ve imzalı ve ad ve soyadları belirtilen 13 şahidin yazdığı bir mektup.
Yine, basında, 10 Eylül 1989 tarihinde, haftalık bir derginin bir köşesinde, "Yetiştirme
Yurdunda Tecavüz" başlığı altında; Yetiştirme yurdu çocukları olarak, Melih Gökçek ile gelen
keyfî idarenin araştırılarak, biz kimsesiz çocuklara sahip çıkılmasını bekliyoruz. Melih Gök
çek'in bir akrabası, sosyal hizmetlerde müdürlük yaparken meydana gelen tecavüz olayı neden
örtbas edildi? Müfettiş raporları ne oldu? En küçük bir araştırmada gerçeklerin ne kadar acı,
idarenin ne kadar yozlaşmış olduğu ve genç nesillerin kimlere emanet edildiği görülecektir.
Yetiştirme yurdu öğrencileri 'Ankara" imzalı, bir haber yayımlandı.
Değerli arkadaşlarım, buna benzer gelmiş bir sürü yazılı örnekler var. Sizleri, bunlarla
fazla meşgul etmek istemiyorum; ancak, Sayın Bakan biraz önce burada "Bu kadar basit bir
olayı nasıl ciddî bularak Meclise getirdiniz?" dedi. Elimde, bu zamana kadar, değişik, aşağı
yukarı on onbeş gazetenin büyük puntolarla çıkniış kopyaları vardır. Hadi diyelim ki biz bu
konuyu çok hafif bulduk; bu kadar süre içerisinde, bu değerli basın mensupları -hem de bir
gazeteye değil, en az dokuz on gazeteye mensup olan gazeteci arkadaşlarımız- çok hafif olan
bu konuyla, acaba köşelerini neden doldurdular? Bu da bir merak konusudur.
Bunun yanında, elimde, tayini çıkmış, bir yerden başka bir yere aktarılan yüzlerce insanın
resmî belgeleri vardır. Eğilime göre, Sayın Bakan "Meclis araştırması gerekmez" diyor; ama,
Genel Kurulun bu konunun açıklığı için kapsamlı bir araştırma açılacağı doğrultusunda karar
vereceği inancını taşıyorum ve bunun haricindeki bilgilerimi de 10 dakikada belirtmek üzere,
şimdilik, saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baydar.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bana uyarma cezası vermiştiniz. İçtüzüğün
134 üncü maddesine göre, savunma hakkımı kullanmak istiyorum.
BAŞKAN — Haklısınız; ama, maddeyi dikkatle okursanız, Birleşim sonuna kadar,
Başkanın...
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Yani, ben istiyorum da... ÎHa bana cevap vermek zorunda
mısınız?.. O zaman verirsiniz, takdir sizin.
BAŞKAN — O zaman, monolog olur; "Beni dinlemiyor, bana değer vermiyor" diyeceği
nizden endişe ederim. Yani, cevap verirken...
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sizin değer verip vermemeniz hiçbir şey ifade etmez.
BAŞKAN — Sayın Genç, size değer verdiğim için cevap veriyorum. Yoksa, kendiniz söy
lersiniz kendiniz dinlersiniz.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben, hakkımı talep ediyorum.
BAŞKAN — Peki, susarak, müracatınızın akıbeti hakkında bilgi verebilir miyim?
KAMER GENÇ (Tunceli) — Gerek de yok; "ben veririm" dersiniz o kadar; "okuyun"
demeye ne hakkınız var?
BAŞKAN — Peki, siz o zaman ikisini birden söyleyin, ben "evet" diyeyim.
Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Mehmet
Çevik, konuşacaklardır.
Buyurun Sayın Çevik. (ANAP sıralarından alkışlar)
ANAP GRUBU ADINA MEHMET ÇEVİK (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti milletvekillerinin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürü Sayın Melih Gökçek hakkında vermiş oldukları Meclis araştırma öner
gesini, Anavatan Grubu adına cevaplandırmak için söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle,
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, ikaz edin; Genel müdür için burada araştır
ma önergesi verilmez, kurum için verilir. Bizi ikaz ediyorsunuz, arkadaşı da ikaz edin.
BAŞKAN — Eksik olmayın, benim görevimi de yaptığınız için...
KAMER GENÇ (Tunceli) — O zaman, görevinizi yapın da bana ihtiyaç kalmasın.
MEHMET ÇEVİK (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumunun görevleri, teşkilat yapısı, 1983 yılında çıkartılan 2828 sayılı Kanunla belir
lenmiş bulunmaktadır. Kurum kurulmadan önce, bu alandaki görevleri, Sağlık Bakanlığına
bağlı korunmaya muhtaç çocukları koruma birlikleri ve Çocuk Esirgeme Kurumu yerine getir
mekteydi. Bu dönemlerde, ifa edilmek istenen görevin sosyal muhtevasının, hassasiyetine ve
önemine uygun bir şekilde kamuoyuna mal edilemeyişi, gerekli kaynakların yaratılamayışı, Ana
vatan İktidarının meseleye derhal eğilmesini icap ettirmiştir. Bunun neticesi olarak, yukarıda
ifade ettiğim gibi, 1983 yılında yeniden şekillendirilen Çocuk Esirgeme Kurumu, yaptığı icra
atlar ve uhdesindeki meselelere getirdiği çözümlerin yanı sıra meseleyi kamuoyuna mal ediş
şekliyle, aslî fonksiyonunu tam olarak icra etmeye başlamıştır.
Türk Milletinin fıtratı itibariyle her zaman hassasiyet gösterdiği konuların başında yer alan,
korunmaya muhtaç çocuklar, kimsesizler, düşkün insanlarla ilgili bir konuyu, SHP Grubuna
mensup arkadaşların gündeme getirmesi vesilesiyle, Yüce Meclise bir defa daha bu konuyu ifade
etmek fırsatı verdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum.
Değerli milletvekilleri, insanımızın yıllarca kafasını karıştıran meselelerin başında, kav
ram anarşisi gelir. Buna verilecek misal, bir şey yapmakla bir şey yapıyor gibi davranmak ara
sındaki büyük farkı görmezlikten gelmektir veya ikisini, bile bile eşdeğer tutmaktır.
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Sayın milletvekilleri, ne yazık ki, önerge sahibi arkadaşlarımız, her zaman olduğu gibi,
bu sefer de, bir şeyler yapıyor gibi davranmak yolunu tercih etmişlerdir. Eğer öyle olmasaydı,
maksadını aşar şekilde hazırladıkları önergeyi, bu haliyle gündeme getirmek ihtiyacı hisset
mezlerdi. Maksadını aşmamak gibi bir amaç olsaydı, kulaktan dolma bilgilere itibar etmezler
di; iddialarla ilgili olarak doğru araştırmalar yapılır ve bilgiler toplanırdı, önerge sahiplerinin
bu eksiğini gidermek amacıyla, kurumca gerçekleştirilen hizmetleri ve ortaya atılan iddiaların
cevaplarını Yüce Meclise arz etmek istiyorum.
Kurum Başbakanlığa bağlandıktan sonra, 1989 yılına kadar, 20 çocuk yuvası, 14 yetiştir
me yurdu, 8 kreş ve gündüz bakımevi, 15 huzurevi, 1 rehabilitasyon merkezi hizmete açılmıştır.
1990 yılında da, 8 çocuk yuvası, 5 yetiştirme yurdu, 3 huzurevi, 4 bakım ve rahebilitasyon mer
kezi açılacaktır.
Ayrıca 71 ilde sosyal hizmetler müdürlükleri kurularak, taşra teşkilatlanması sağlanmış
ve bu alanda yetişmiş uzman ve kalifiye personelle takviye edilmiştir. Planlı, programlı ve sis
temli bilgi sağlanması amacıyla, genel müdürlükte bilgiişlem merkezi kurulmuştur.
Tayin ve atamalarla ilgili iddialar tamamen gerçek dışı ve hissî iddialardır. Sosyal Hizmet
ler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda, bugüne kadar üç türlü tayin yapılmıştır : Birincisi; meslek
dallarındaki yığılmaların önüne geçmek için yapılan tayinler : Bunlara misal olarak, kurumda
-Sayın Bakanımın da ifade ettiği gibi- 400 çalışmacı görev yapmaktadır. Bunların 100'den faz
lası Ankara'da görev yaparken, geri kalan 72 vilayete 300 sosyal çalışmacı düşmektedir.
Değerli milletvekilleri, önerge sahibi arkadaşlar, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletve
kili arkadaşlarımız, her zaman gündeme getirdikleri, taşra teşkilatlarının, Anadolu vilayetleri
nin geri kalmışlığını, bu mesele dolayısıyla neden görmezlikten geliyorlar; en hassas bir mese
lede, Doğu Anadolu'ya, Güneydoğu Anadolu'ya, yetişmiş, uzmanlaşmış arkadaşların gitmesi
ni neden yadırgıyorlar, anlamak mümkün değildir!..
İkincisi ise, müfettiş soruşturması neticesi kusurlu bulunan personelle ilgili tayinler : De
ğerli milletvekilleri, müfettiş soruşturması neticesinde suçlu görülen ve görevden alınması ge
reken birtakım görevliler, yerlerinden alınmıştır.
Üçüncüsü ise, idarî personelin yeniden tanzimi için yapılan tayinler : Buna da bir misal
vermek istiyorum : istanbul - Küçükyalı'da 324 çocuğa 46 personel düşerken, İzmir - Karşıya
ka'da 150 çocuğa 86 personel düşmektedir... Yeni açılan yurtlar için personel gerektiğini de
takdirinize bırakıyorum.
Değerli milletvekilleri, Meclis araştırması isteminde bulunan arkadaşların, "Korunmaya
muhtaç çocukların iyi bir şekilde yetiştirilmesi, topluma kazandırılması ve geleceğe güvenle
bakmalarının sağlanması için, devletin bütün imkânlarıyla bu çocuklara sahip çıkabilmesi
zorlaşmıştır" iddiası öne sürülmektedir. Buna, Sayın Bakanım örnekler verdi, ben de bir ör
nek vermek istiyorum : Kurum bütçesi 1989 yılında 59 milyar TL. iken, 1990 bütçesi, 185 mil
yar TL. dır. 1989 yılına kadar son beş yılın artışı yüzde 40 iken, 1990 yılında, bu artış yüzde
213'tür. Bu rakamlar dahi, İktidarımızın, sosyal devlet ruhuna uygun olarak meseleye verdiği
önemi gösterir zannediyorum.
Değerli milletvekilleri, Kurum Genel Müdürü Sayın Melih Gökçek'in, siyasî yandaşlarını
yüksek ücretlerle sözleşmeli olarak kuruma aldığı, denetleme adı altında taşra vilayetlerine uçak
larla gittiği iddia edilmektedir. Ayrıca, tapucuları ve imam hatip mezunlarını işe aldığını iddia
etmektedirler.
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Değerli milletvekilleri, imam-hatip mezunları ve tapucuların işe alınması bu memlekette
yasak mıdır? Bunlar Türk insanı değil midir? Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumun
da bir inşaat dairesi başkanlığının bulunduğunu bilmeyecek kadar cahil misiniz Neden araştır
madınız?
Değerli arkadaşlarım, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna sözleşmeli perso
nel alındığı iddia edilmekte ve ayrıca, "taşra teşkilatlarına uçaklarla gidildiği" söylenmekte
dir. Bu kurumlar, resmî kurumlardır; araştırma yapsınlar; şayet, geçen sene ve bu sene, Melih
Gökçek'in uçaklarla taşra vilayetlerine gittiğini ve Çocuk Esirgeme Kurumuna yüksek ücretle
sözleşmeli eleman alındığını ispat etmezlerse, bu önerge sahiplerini, müfteri olarak, bu Yüce
Meclisin çatısı altında, Türk Milletine ilan ediyorum.
BEŞER BAYDAR (Ankara) — Meclis araştırması açalım o halde.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Meclis araştırması açalım da görelim.
MEHMET ÇEVlK (Devamla) — Değerli milletvekilleri, ileri sürülen iddiaların hissî ve
gerçek dışı iddialar olduğu kanaatine vardığımızdan ve hiçbirisinde somut örnekler vereme
diklerinden dolayı, Anavatan Partisi Grubu olarak, bu Meclis araştırması önergesine ret oyu
vereceğimizi bildiriyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri,
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çevik.
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Samsun Milletvekili Sayın Cemal Alişan konuşacaklardır.
Buyurun Sayın Alişan.
DYP GRUBU ADINA CEMAL ALİŞAN (Samsun) -? Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 43 arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu ile ilgili iddialarının gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 ve iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasına dair önergesiyle
ilgili olarak, Doğru Yol Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım, bu vesileyle,
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Bilindiği gibi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 1983 yılında, 2828 sayılı Ya
sa ile kurulmuş, Başbakanlığa bağlı, katma bütçeli bir genel müdürlüktür. Bu düzenleme so
nucu, geçmişte sosyal hizmet alanında başarı kaydetmiş ıslahhaneler, darüleytamlar darülace
ze, vakıflar ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu gibi resmî veya yarı resmî nitelikteki pek çok
kuruluşun oluşturduğu hizmet potansiyeli, yeni ve modern esaslar çerçevesinde, yerini, Türki
ye Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna terk etmiştir. Kurumun amacı, korunmaya
muhtaç, bakıma ve yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat, yaşlı kişilere maddî, manevî ve sosyal
alanlarda yardımcı olmaktır.
Sayın milletvekilleri, üzülerek belirtmek isterim ki, büyük Atatürk'ün ve millî mücadele
mizin aziz şehitlerinin mukaddes hatıralarını taşıyan bu kuruluşumuz ciddi bir bunalım içine
girmiştir. Daha da acı ve üzüntü veren husus ise, bu kurumdan sorumlu yetkili kişilerin, söz
konusu bunalımı gidermede etkili olabilecek ehliyeti ve liyakati taşımadıklarıdır. Bu kanaat
giderek yaygınlaşmaya başlamıştır.
Bilindiği gibi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kurulması ve çocuklarımıza,
özürlülerimize, yaşlılarımıza zor günlerinde ve dar anlarında hizmet sunacak merkezî bir sis
tem oluşturulması, 1960'lı yıllardan bu yana arzu edilen bir konu idi. Nitekim, 1983 yılında
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2828 sayılı Kanun ile kurulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, kamuoyunda ge
nel olarak onay görmüş bir kuruluş olmuştur. Esasen, Büyük Türk Milleti ve onun temsilcile
rinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi, çocuk davası başta olmak üzere, bu konularda
millî bir anlaşma ve uzlaşma zemininin bulunmasında daima hassasiyet göstermiştir. Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun bugün karşılaştığı durumu dikkatle takip edişimi
zin ve her zaman olduğu gibi, yapıcı bir anlayış içinde mevcut bunalımı gidermek için gayret
gösterişimizin sebeplerinden birisi de budur.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 1983 yılında, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı olarak kurulmuştur. Ancak, 1989 yılı başlarında yayımlanan bir kanun hük
münde kararname ile, 18 Mart 1989 tarihinden geçerli olmak üzere, bu Bakanlıktan alınmış
ve Başbakanlığa bağlanmıştır. Bu işlem sırasında, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının da sosyal
yardım fonksiyonu sona erdirilmiştir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun Sağ
lık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterdiği Mayıs 1983 • Mart 1989 döneminde Sayın Bakan
merhum Mehmet Aydın, Sayın Mustafa Kalemli, Sayın Bülent Akarcalı ve Sayın Nihat Kitap
çı, Sağlık ve Sosyal Yardım.Bakanı olarak görev yapmışlardır.
26 Mart seçimlerinden sonra kurulan yeni Hükümette tekrar görev alan Sayın Devlet Ba
kanı Cemil Çiçek, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun sorumluluğunu da yük
lenmiştir.
Haziran 1989 başından bu yana da Kurumun Genel Müdürlük görevini, eski Keçiören Be
lediye Başkanı Sayın Melih Gökçek yürütmektedir.
Sayın milletvekilleri, 2828 sayılı Kanun, Türk sosyal hizmet sistemini millî seviyede plan
lamalar yapmaya ve gerekli koordinasyonu sağlamaya imkân tanıyan bir anlayış içerisinde dü
zenlenmiştir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile yapılan düzenleme so
nucu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, Sağlık Sosyal
Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler Enstitüsü, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ve 67 ilde fa
aliyet gösteren Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birlikleri kaldırılmış ve yerlerine, yeni
model usuller çerçevesinde faaliyet göstermek üzere, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Ku
rumu Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
Bu düzenleme öncesinde, bilhassa çocuklarımızın korunması konusunda esas yetkili ve
sorumlu durumunda bulunan Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birliklerine bağlı çocuk
yuvaları ile yetiştirme yurtlarının büyük malî darboğazlar içine düştükleri ve hizmeti, ehil ol
mayan vasıfsız personel eliyle yürütmeye çalıştıkları, konuya ilgi duyan herkesin yakından bil
diği gerçekler arasındadır.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile bu tıkanıklık gideril
miş ve sosyal hizmetlerin önü açılmıştır. Nitekim, 2828 sayılı Kânunun getirdiği katma bütçeli
ve tüzelkişilikti yeni idarî ve malî sistem ile sosyal hizmet alanında yeterli olabilme potansiyeli
ni taşıyan, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, çocuk gelişimci ve branş öğretmeni gibi görevlile
rin istihdamı sayesinde, bilhassa fiziksel düzenleme konusunda, eskiyle kıyaslanmayacak ge
lişmeler kaydedilebilmiştir; ancak, ilerleyen zaman içinde, ne yazık ki, 2828 sayılı Kanunun
sağladığı hukukî yetkileri, halkımızın şiddetle ihtiyaç duyduğu yeni hizmet maddelerine yön
lendirmek ve başta yoksulluk olmak üzere, her geçen gün artan sosyal problemlere kanalize
etmekte başarılı olunamamıştır. Bu başarısızlığı, herhalde, 2828 sayılı Kanunda ve Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu personelinde aramak insafsızlık ve vicdansızlık olur.
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Bunu yaptıracak olan kudret, siyasî iktidardır, ilgili bakanlardır. Nitekim, aradan geçen kayıp
yıllardan sonra, birden, konunun farkına yeni varılmış gibi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu, Sağlık Bakanlığından alınmış ve Başbakanlığa bağlanmıştır. Böylece, 2828 sa
yılı Kanunda yeterince mevcut olan yetkilerin kullamlmayışının suçlusu da Sağlık Bakanlığı
ve dolayısıyla eski sağlık bakanları oluvermiştir.
Sosyal hizmetlerin Sağlık Bakanlığından ayrılması yanlış değildir. Bu bakanlığın iş yükü
nün ve çözüm bekleyen problemlerinin gerçekten fazla olduğu bilinmektedir; ancak, bu yine
de mazeret değildir. Kaldı ki, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun, Başbakanlığa
bağlanmak yerine, sosyal politikalarla daha ilgili bir başka bakanlığa bağlanması veya daha
orijinal bir düzenlemeye gidilmesi de mümkündü. Bu tür daha rasyonel düzenleme maalesef
gerçekleştirilememiştir; ama, şimdi iddia odur ki, sosyal hizmetler Başbakanlığa bağlanınca,
birden, büyük gelişmeler kaydedilmeye başlanıvermiştir. Üstelik, Türk ailesinin bütünlüğünün
sağlanması ve güçlendirilmesi konusunda da dev adımlar atılmak durumunda oluverilmiştir.
Artık, ne yolluk vardır, ne yoksulluk, ne zayıf bir aile vardır, ne de sokakta kalmış çocuk...
Hele hele, sosyal hizmetlerin Devlet Bakanı Sayın Cemil Çiçek'e bağlanmasının ve kurum ge
nel müdürlüğünün Sayın Melih Gökçek'in ellerine teslim edilmesinden sonra ilk kez ortaya
çıkan görülmemiş, duyulmamış ne hizmetler yapılmış, ne projeler geliştirilmiştir... Kaydedilen
bu mesafe karşısında şaşırmamak ve dört sayın bakan döneminde yaklaşık beş yıllık süre bo
yunca yapılamayan işlerin bu kadar kısa süre içerisinde yapılmasına hayret etmemek elde değildir.
Sayın milletvekilleri, muhalefet olarak üzüldüğümüz konu, sosyal hizmetlerin başına Sa
yın Çiçek - Sayın Gökçek ikilisinin getirilmesinde bu kadar süre neden beklenmiştir? Yani, bu
ikili göreve gelene kadar, neden, iktidarımız beklemiştir, bu da merak konusudur. Keşke daha
önce bu tasarruf yapılsaydı da, vaktandaşımızın yoksulluk ve yokluk mücadelesi daha önce
den başlasaydı.
Sayın milletvekilleri, gerçek şudur : 1984 yılında başlayıp günümüze kadar gelen süreç içinde
sosyal hizmetler alanındaki mevcut hukukî yetkiler asla yeterince kullanılamamıştır. Üstelik,
yapılan yeni, fakat yanlış bazı düzenlemelerle, sistem iyice bozulmuştur.
Bakınız, bu dönemde yapılan yanlışlıklar nelerdir r Her şeyden önce, Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışmayı Teşvik Fonu uygulamasıyla, başlıbaşına bir yanlışlık yapılmıştır. Bilindiği gi
bi, bu fonun amacı, yoksulluk içinde bulunan kişilere sosyal yardımı sağlamaktır. Bu fonksi
yonu yerine getirmek üzere de illerde ve ilçelerde "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları"
adını taşıyan vakıflar kurulmuştur. Hemen belirtmek isterim ki, bu kanun, 2828 sayılı Kanun
ile kıyaslanamayacak ölçüde acemice hazırlanmıştır.
Nitekim, daha kanunun çıktığı ilk günlerde kamuoyu tarafından anında işaret edilen çe
şitli belirgin yanlışlıklar, zaman içinde sessizce düzeltilmiştir. Kanun o kadar acemice ve sosyal
hizmet nosyonundan yoksun olarak hazırlanmıştır ki, Bulgaristan vahşetinden kaçmak zorun
da kalan soydaşlarımıza bu fon kaynaklarından yardım sağlamada hukukî güçlük çekilmiştir.
Çünkü, önceleri 3294 sayılı Kanuna göre, sosyal yardım, sadece, vatandaşlara yapılmayacaktı.
Bu durumda, ortaya, Ermenistan depremi için Kızılay aracılığıyla da olsa yardım yollayabilen;
ama, Bulgaristan afetine uğramış soydaşlarımıza yardım sağlayamayan bir Türkiye Cumhuri
yeti gerçeği ortaya çıkmıştır. Olay, bu kadar, inkârı mümkün olmayacak bir şekilde ortaya çık
masaydı, hâlâ, "tik kez ve en doğru şekilde çıkarılmış bir sosyal hizmet kanunu" masalını din
lemeye devam edecektik.
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3294 sayılı Kanunda düzeltilen bir yanlışlık da, 2022 sayılı Kanun ile ilgili hükümlerde
oluşmuştur. Kanun çok kötü bir şekilde kaleme alınmış ve bu madde de sonradan düzeltilmiştir.
Bir başka yanlışlık da, mütevelli heyetlerinde yer alacak kişilerin tespitinde oluşmuştur.
tik düzenlemede, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu il sosyal hizmetler müdürleri
mütevelli heyetler içinde yer almamış; fakat, bu tuhaf uygulama daha sonra düzeltilmiştir. Ne
var ki, esas yanlışlık 3294 sayılı Kanunun kendisindedir. Bu kanun, Türk sosyal hizmet siste
mini karmakarışık etmiş ve devlete düşen sosyal yardım görevini, özel hukuk hükümlerine tabi
olması gereken vakıflara bırakmıştır. Sosyal yardıma ihtiyaç duyan kişilerin, devlet kuruluşla
rına -ki, halen hukuken yetkili tek kuruluş Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumudurbaşvurmaları anayasal bir haktır. Bu başvurunun reddi durumunda ise, idarî yargı yoluna baş
vurup hak aramak mümkündür. Oysa, özel hukuk hükümlerine tabi gönüllü kuruluşlara kar
şı, bu tür vatandaşlık hakkı kullanmaya imkân yoktur. Talep haksız olarak dahi reddedilse,
yapılacak bir iş yoktur; fakat, işin ilginç yönü, bu kuralı, 3294'e bağlı vakıflar için genelleştir
mek mümkün değildir; çünkü, bu vakıflar, sadece, adı "vakıf" olan kuruluşlardır; gerçekte
ise, bu vakıfların, vergilere dayalı finansman yönü ağır basan, kamu kaynağı kullanan, kamu
görevlilerinden oluşan, kanun gücüyle zorla kurulan bir tür kamu kurumu kimliği taşıdıkları
nı söylemek imkân dahilindedir; ama, pek çok rutin işleri yapıp vakıf mevzuatına paralel so
nuçlandırma, bürokratik işlemlerden sonra olabilmiştir. Halihazırda, ne tür kuruluşlar olduk
ları konusunda tartışma sürmekte ve etkinlik - verimlilik dereceleri layıkı veçhile anlaşılama
maktadır. Oysa, bu karmakarışık sisteme hiç gerek olmadan, sadece 2828 sayılı Kanundaki
hukukî yetkileri kullanmak ve sistemi sosyal yardım programlarına ağırlık veren bir anlayışla
düzeltmek suretiyle gerekli hizmetleri yürütmek pekâla mümkündü. Ne var ki, "tik kez biz
yaptık" psikolojisi içinde, ilgili akademik ve bürokratik kişilerin deneyimlerinden faydalanıl
mamış ve vahim yanlışlıklar yapılmıştır.
Halen, sosyal hizmetler alanındaki sistem, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin geleneksel ya
pısına ve bu yapıya bağlantılı çağdaş normlara uygun olmaktan son derece uzak ve karışıktır.
Bu karışıklığı artıran iki ayrı yanlış düzenleme daha vardır. Yine, çok büyük iddialarla ve yine
"tik kez" psikolojisi içinde sunuldukları için, bu alandaki gerçekleri de ortaya çıkarmak şart
olmaktadır.
Sayın milletvekilleri, gayet iyi bilindiği gibi, 1989 yılı başlarında kamuoyunun ilgisine ve
bilgisine ısrarla sunulan icrââtlardan birisi, aile ile ilgiliydi. Zamanın Sayın Başbakanı, yaptığı
basın toplantılarındaki açıklamalarla, Türk ailesinin güçlendirilmesi ve bütünlüğünün korun
ması konusuna verdikleri özel önemi dile getiriyor ve bu amaçla alınan tedbirlere dikkat çeki
yordu. Yapılan iş şuydu : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda yer alan
görev tanımlarına bir tanım daha eklenmiş ve kuruma, ailenin güçlendirilmesi konusunda yet
ki verilmişti. Yapılan diğer iş ise; kurum merkez teşkilatında yer alan birimlere "Ailenin Bü
tünlüğünün Korunması Dairesi" adıyla bir birim daha eklenmesiydi. Bu birim, Türk ailesinin
güçlendirilmesinde, ilgili hizmetleri planlayacak ve uygulayacak; 356 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname gereği, 18 Mart 1989 tarihinden itibaren işlerlik kazanacaktır.
Sayın milletvekilleri, 18 Mart 1989 tarihinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu Başbakanlığa bağlanmış, görevleri arasına, ailenin bütünlüğü konusu eklenmiş ve Ailenin
Bütünlüğü Dairesi işlerlik kazanmıştır. Ne yazık ki, bu seferki ilk ve büyük icraat 1990 yılını
bile çıkaramamış ve 29 Aralık 1989 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 394 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile yürürlükten kaldırılmıştır. Şimdi denilecektir ki, " O hükümleri kaldırdık;
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ama, yerine yeni hükümler getirdik, 394 sayılı Kararname ile Aile Araştırma Kurumu kurduk.
Bu sebeple, 2828 sayılı Kanundaki aile ile ilgili hükümleri kaldırdık." Aile Araştırma Kurumu
da ilk defa bizim zamanımızda kurulmuştur. Maalesef, Türk sosyal hizmet sistemi yazboz tah
tasına çevrilmiştir, tşin ilginç tarafı da şudur : Sosyal hizmet alanının otoriteleri, bütün bu ya
pılan işleri, "hayırlı olsun" anlayışı içinde karşılamışlar ve olumlu bir yaklaşım içinde bulun
muşlardır. Konu, hassas bir konu olduğu için, belki iyi niyetlilerdir felsefesi içinde ilgililere yar
dımcı olmaya çalışmışlardır. Oysa, herkes gayet iyi bilmektedir ki, aile hizmetleri açısından,
ne 356 sayılı ne de 394 sayılı Kararnameler geçerlidir; 2828 sayılı Kanun, gerek özü gerek sözü
itibariyle, Türk ailesinin sosyal veya ekonomik kökenli problemlerini çözümleyici hizmetleri
araştırmaya, planlamaya ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunu hukuken yürüt
meye yetkili kılınmıştır; ama, bu kanunda yer alan modern hükümleri, elbette ki, insanlar uy
gulayacaktır. Uygulamak için de, şüphesiz, işin ehli ve uzmanı olmak gerekir. 2828 sayılı Ka
nun, esasında, uygulamaya girdiği andan itibaren, bir sürü yanlışlar neticesi bozulmuştur.
Sayın milletvekilleri, bizim böyle bir mecburiyetimiz yoktur. Tek dikkat ettiğimiz konu;
tarihî bir misyona sahip Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun manevî saygınlığını
koruyarak değerlendirmektir.
Aile Araştırma Kurumu adıyla kurulan kuruluşun da geleceğinin parlak olmadığını şim
diden söyleyebiliriz; zaten, daha sonra yapılan uygulama da bunun doğruluğunu kanıtlamıştır.
Sayın milletvekilleri, sosyal hizmetlerin sorumlu kişileri, maalesef, uzunca bir süredir, cid
diyetten uzak işler yapmaktadırlar. Bu asil ve kutsal hizmetler, günlük propagandalara ve kişi
sel reklamlara alet edilmeye çalışılan bir faaliyet sahası haline gelmeye başlamıştır. Bu tutumu
yadırgadığımızı ve ilgili kişilere yakıştıramadığımızı belirtmek istiyorum. (ANAP sıralarından
"Okuyamıyorsun" sesleri)
Başkaları da okumadan mı hallediyor bu işi, sayın milletvekilim? Buraya çıkarsınız, sizi
de görürüz. Okumayı bilmiyorsanız, siz irticalen konuşursunuz.
Sosyal hizmetler, ancak kendini ispat edememiş kişiler için şan ve şeref kapısı olabilir!
Kimsesiz çocuğa, özürlüye ve yaşlıya duyulan sevgiyi, ancak doyumsuz kişiler istismar etmek
isteyebilir, işte, bir örneğini Romanya'da gördük. Diktatörlük hırsına kapılmış Çavuşesku'nun,
annesiz, babasız çocukların beyinlerini Stalinist bir zihniyetle, bir metotla yıkayıp gizli polis
yaptığını ve masum çocukları siyasî menfaatleri uğruna istismar ettiğini basından öğrendik.
Allah'a şükürler olsun ki, bizim bu tür problemlerimiz yoktur; demokratik, laik ve sosyal bir
hukuk devleti olma özelliğini koruyoruz; sosyal hizmetlerden sorumlu yetkililerimizin de, bil
diğimiz kadarıyla, bu tür iğrenç ve insanlık dışı emel ve hevesleri de yoktur; ama, yine de, ko
runmaya muhtaç çocuk hizmetlerini, siyasîlerin ve hatta eşlerinin reklam unsuru olmaktan çı
karmak hususunda daha dikkatli olmakta fayda vardır. Zaman zaman, bu tür tutumlar TV
de yazılı basın aracılığıyla topluma yansımaktadır; bundan şiddetle kaçınmak gerekir. Hatta
bazen, Sayın Çiçek'in de açıklamaları oluyor; sosyal yardıma ihtiyaç duyan bir kişinin ihtiyacı
sayın bakanın özel emri ile karşılanmış, vesaire... Vatandaşımızın adı, soyadı, yeri yurdu her
şeyi ortada. Sosyal hizmet kavramına, insanlık şeref ve haysiyetine bu kadar ters uygulama
olamaz. Tamamen amatörce bir yaklaşım; ne pahasına olursa olsun reklam yapabilmek için
istismar edilen devlet yetkisi, istismar edilen vatandaşlar... Yanlıştır sayın milletvekilleri.
Sosyal hizmetleri bugün idare etmek durumunda olan zihniyetin devlete ve hayata bakış
açılarını yansıtması bakımından birkaç güncel örneği de bilgilerinize sunmak istiyorum.
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Gayet iyi bilindiği gibi, bundan bir müddet önce Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu ile ilgili konuşma yaptığımızda görüşmüştük. Güncel konu, 6 Haziran 1989'dan iti
baren Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü olarak görev yapan Keçiö
ren eski Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek'in doğrudan veya ilgili Bakan Sayın Cemil Çiçek'in onayı ile yaptığı tayinler idi. Tuhaf bir tesadüf olarak, tam bütçe görüşmeleri gününe
denk gelen bu güncel konuda, yurt dışına evlatlık verilen çocuklar olmuştu. Bu iki konuyu,
mevcut idareciler basında ve televizyonda bir.arada mütalaa etme eğilimi içinde olmuşlardır.
Savundukları tezi şu şekilde özetlemek mümkündür :
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 9-10 bin kişilik bir personele sahiptir. Bu
nun içinden 250-300 kişinin tayin edilmesi önemli değildir. Biraz önce de, Sayın Bakan aynı
hususu tekrarladılar ve "bu rakam yüksek sayılmaz" dediler.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu elemanlarının da dahil olduğu bir şebeke
yurt dışına çocuk satmaktadırlar. Dolayısıyla, yapılan tayinlerin ne kadar isabetli olduğu anla
şılmıştır. Gerçi, yurt dışındaki ailelere evlatlık verilmesi işlemi hukuka uygundur, bu konuda
bir de kanun vardır. Esas yetkili mahkemelerde, bu kanuna dayanarak ve kendi değerlendirme
leri sonucu bu kararları almışlardır; buna rağmen ilgili Bakan olarak, Sayın Çiçek, bu işleme
karşıdır.
Sayın milletvekilleri, bütçe görüşmelerinden sonra, bu konuları tekrar inceledik. Hemen
belirtmek isterim ki, bugün, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun yetişmiş uzman
personeline yapılan muamele, insanlık dışıdır. Yıllarını mesleklerine ve sosyal hizmete vermiş
çok sayıda kişi, herhangi birinin, idarî mevzuata dayanmadan, tamamen keyfî, sert, caydırıcı
ve zorlayıcı usulleriyle tayin edilmişlerdir, ne evlilik bağı, ne özel, kişisel ailevî özellikler dikka
te alınmıştır. Kış başlarında İstanbul'a, Doğu, Güneydoğu illerine gönderilen bu memurlar,
maalesef, perişan olmuşlardır. Bu insanlarımıza reva görülen muamele, insaf ve vicdan ölçüle
riyle bağdaşmamaktadır. Bu eylem, "9 000 -10 000 kişide 250 - 300 kişi" diyerek de açıklana
maz; bir kişiye de yapılsa, yanlış, yanlıştır. O zaman, Bulgaristan'da 3 - 5 milyon içinde 300
- 500 bin Türk'ü öldürüversinler, ne olur (?!) Böyle mi diyeceğiz?.. Ayıptır, yazıktır, günahtır.
Bu rakam, 250 - 300 kişi de olsa, az değildir. Türkiye 55 milyon; ama, 71 valisi vardır. Dolayı
sıyla, bu mantık yanlıştır. Doğrusu, hakka hukuka saygılı olmaktır. Sayın Başbakanı ve Sayın
Bakanı bu konudaki hataları düzeltmeye davet ediyorum. Lütfen, bu tayinlerle ilgili kişilerin
bilgilerine, becerilerine ve bugüne kadar verdikleri hizmetlere bakarak tekrar değerlendirsin
ler, bir genel müdürün sorumsuz ellerine bırakmasınlar.
İkinci konu, yurt dışına çocuk satan şebekeyle ilgilidir. Geniş yetkilerle teçhiz edildiği an
laşılan Kurumun Sayın Genel Müdürü, gerek Hürriyet Gazetesine verdiği demeçlerde ve gerek
se Sayın Uğur Dündar ile karşılıklı yaptıkları televizyon görüşmelerinde, bu hususu doğrula
mıştır. Gerçi, gazetelerdeki açıklamalarda 4 kişiden söz edilirken, televizyonda bu sayı ll'lere
kadar çıkmıştır; fakat, işin tuhaf olan yönü şudur ki; olayın üzerinden yaklaşık bir yıla yakın
zaman geçtiği halde, henüz herhangi bir ciddi sonuç elde edilememiş ve kamuoyuna, doyuru
cu bir açıklama yapılmamıştır, hâlâ soruşturma sürdürülmektedir; ama, bu arada, Türkiye Cum
huriyeti Devletinin, bakanlık makamına layık gördüğü bir yetkili, kendi ağzıyla, 138 olarak
ifade ettiği tayinlerin bütününün bugün 250 - 300 civarında olduğunu söylediler. Herkesi bir
den şaibe altında bırakacak bir üslupla, "yapılan tayinleri isabetli gördüklerini" söylemektedir.
BAŞKAN — Sayın Alişan, sürenizi 7 dakika aştınız; toparlamanızı rica ediyorum.
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CEMAL ALIŞAN (Devamla) — Sayın Başkan, toparlıyorum.
Sayın milletvekilleri, esas olarak söylemek istediğimiz şudur : Bu işler gerçekten zor işler
dir. Bir günde, iki günde; eskiyi, yeniyi suçlayarak, bu işin sadece reklam tarafını düşünerek
halledilebilecek işler değildir, tşte bakın, yakın bir örnek, vahşi bir örnek; Adana'daki bir ço
cuk kuruluşundan kaçan erkek çocuğumuza tecavüz edilmiş ve acımasızca öldürülmüş. Yapan
da, hasta; tedaviye, ıslaha ihtiyacı var. Çocuk, kuruluşundan kaçmış ve otobüs terminalinde
dolaşırken kandırılmış. Demek ki, bazı hassas noktaları özel olarak kontrol etmek gerekiyor.
Buralarda polis var; ama, bu, tam anlamıyla, polisin işi değil; profesyonel sosyal hizmet görev
lilerinin işi. Çocuğun psikolojisinden anlayacak, çocuk ruhuna hitap edebilecek, onu kazana
bilecek ruhî olgunluğa, bilgiye ve beceriye sahip kişilerin işi; ama, bu anlayış, maalesef, kanu
nî yetki olmasına rağmen, bir türlü geliştirilemiyor. Sosyal hizmetlerin şimdiki yöneticileri ise
başka başka havalardalar. Halbuki, enine boyuna düşünmek ve bir nebze bile katkısı olabile
cek kişileri dahi faaliyetlere katmak gerek. Yoksa, konuya sorumsuzca yaklaşıldığında, hemen,
suçlu arayışı içine girmek mümkün.
tşte, çocuk öldürülmüş; bunun bakıcısının, öğretmeninin, uzmanının, müdürünün, il mü
dürünün, daire başkanının verin cezasını, olsun bitsin; ama, olmuyor işte. Aksayan bir şeyler
var, bunları düzeltmek şart. Bunun için de, her şeyden önce, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumunda, barış havasını, anlaşma ve dayanışma havasını teessüs ettirmek gerek. Bir
birine düşman edilmeye çalışılan, hedef gösterilen personel ile bu işler yürütülemez. Buna kim
senin hakkı yoktur. Kendi personelini sevmeyen, kendi elemanlarına kötülük ederek kaçıran,
hatta isiz kalmaya mahkûm eden bir yönetim, Türk toplumunun beklediği sevgi ve sıcaklığı
insanlığa nasıl verebilir?
Sayın milletvekilleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu meselesi acil olarak
ve mutlak şekilde halledilmelidir. Biraz önce SHP Grubu sözcüsünün de ortaya koyduğu iddi
aların büyük bir kısmı bizim elimizde mevcuttur. Bu iddialara ilave olarak şunu söylemek isti
yorum : Tayin edilen kişiler, mahkeme kararı ile görevlerine dönmüşlerdir; fakat, yeni bir ge
rekçe ile, yurda 250 bin lira harcırahla dağıtılmış ve mağdur edilmişlerdir. Hatta bazı kişilerin
tayinlerinin yapılmasında, bilhassa bayan elemanlardan bazılarının tayinlerinin yapılması es
nasında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü tarafından, zorla, tayin
istemlerinin imzalatıldığı iddiaları vardır. Gelin, bü iddiaları hep birlikte araştıralım, gerçeğe
uygun olup olmadığını öğrenelim.
Bu vesileyle, araştırma önergesine olumlu oy vereceğimizi belirtir, hepinizi saygıyla selam
larım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alişan.
BEŞER BAYDAR (Ankara) — Sayın Başkan, 10 dakikalık konuşma süresi hakkım vardı
efendim...
BAŞKAN — önergedeki birinci imza sahibi, kayıtlara göre Sayın Eşref Erdem.
BEŞER BAYDAR (Ankara) — Önergede imzam var efendim.
BAŞKAN — Zatı âlinizin, İçtüzüğümüzün 100 üncü maddesi gereğince, "önergedeki bi
rinci imza sahibinin, bulunmadığı takdirde onun bildireceği bir diğer imza sahibi" cümlesin
den olarak vekâleten, yerine konuşacağınıza dair Sayın Eşref Erdem'in yazılı müracaaatı, bel
gesi var mı efendim?
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BEŞER BAYDAR (Ankara) — Başkanvekilimiz bunu belirtmişti efendim.
BAŞKAN — Efendim, takdir buyurursunuz ki, İçtüzüğümüzün 100 üncü maddesi, öner
gedeki birinci imza sahibini veya onun göstereceği bir diğer imza sahibini konuşturmak imkâ
nını tanır. Başkanlığımıza, şu ana kadar böyle bir müracaat bulunmadığına, Sayın Erdem ve
de burada şifahen zatı âlinize böyle bir imkân devretmediğine göre, özür diliyorum...
Sayın milletvekilleri, araştırma önergesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulun
maktadır.
Meclis araştırması önergesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Mec
lis araştırması açılması kabul edilmemiştir.
Sayın milletvekilleri, görüşmeler esnasında Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'in, Yü
ce Meclise, araştırma önergesi üzerinde bilgi sunmakta olan Devlet Bakanı Sayın Cemil Çi
çek* in konuşması esnasında, mükerreren ve müteaddit defa, âdeta hatibin konuşmasını engel
leyecek biçimde ve nihayet, Sayın Bakanın, Başkanlığa şikayetini ve müracaatını kaçınılmaz
kılacak ısrarda söz kesmek, şahsiyatla uğraşmak, kaba ve yaralayıcı müdahalelerde bulunmak
tutumu nedeniyle, Başkanlık, kendilerine uyarma cezası vermiştir.
Sayın Genç, Başkanlığa, uyarma cezası üzerine savunma hakkını kullanmak üzere müra
caatta bulunmuştur; kendisine, bu münasebetle söz veriyorum.
Buyurun Sayın Genç.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkanlık Divanı, sayın milletvekilleri; 12 Ağustos 1990
günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde televizyon kanalıyla Hükümete yetkLverme tezkeresi
müzakere edilirken, Sayın Genel Başkanımız kürsüde konuşuyordu; şu anda Başkanlık maka
mında oturan zat, o zaman, Sayın Genel Başkanımızın, malum bir kişinin dikta hevesi içinde
hareket ettiğini vurgulaması üzerine, şuradan ortaya atıldı, Meclis Başkanvekiliydi, Meclis ça
lışmalarına katılmaması gerekiyordu ve tarafsızlığını koruması gereken bir kişi, çıktı, buradan,
Yüce İsmet İnönü için, diktatör olduğunu, çizme giydiğini ve özel treni olduğunu söyledi ve
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarını engelledi.
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Doğru söylemiş.
KAMER GENÇ (Devamla) — O zaman da Meclis Başkanvekili sıfatını taşıyan her zatın,
hiçbir surette Meclis çalışmalarını engelleyici şekilde konuşmaması gerektiği yolunda Anaya
sada ve İçtüzükte hüküm olmasına rağmen, kendisi çıkıp, sorumluluğunu bilmeden, Türkiye
Büyük Millet Meclisi çalışmalarını engellediği zaman engelleme sayılmıyor da, kürsüde konu
şurken gerçekleri saptıran, demogoji yapan, memleket gerçeklerini kendi siyasî çıkarları uğru
na kullanan bir Hükümet temsilcisinin burada verdiği yanlış, gerçek dışı sözleri, yerinden, söz
hakkımın olmaması nedeniyle benim kendisine müdahale etmemi Meclise müdahale kabul et
mek, ne hakka, ne adalete, ne vicdana ve ne de insanlığa sığar.
Yine, Meclis Başkanlık kürsüsünde oturan zat, ben kürsüde konuşurken, bana saldıran,
bana hakaret eden kişiye hiçbir ceza vermezken, bana üç birleşim Meclise katılmama cezası
vermek suretiyle, bu Meclisteki idaresini, keyfî, hukuka aykırı, hukuk tanımaz bir biçimde or
taya koyması da bizim, muhalefet partisi milletvekilleri olarak, Meclis Başkanlık Divanına karşı
olan güvenimizi büyük derecede tahrip etmiştir. Eğer bu Meclis, hakka, hukuka, Anayasaya,
Meclisin İçtüzüğüne ve hukukun genel ilkelerine göre çalışacaksa, herkes elini vicdanına koy
malı ve o doğrultuda hareket etmelidir. Eğer, İktidar grubu, "Ben İktidarım, benim sayım çoktur,
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ben ne hak tanırım, ne hukuk tanırım, ne adalet tanırım, ne İçtüzük tanırım ve ne de Anayasa
yı tanırım" diyerek, burada, bizlerin karşısında bir çoğunluk ve bir üstünlük sağlamaya çalışı
yorsa, biz de böyle bir ortamda elbette ki, her türlü vasıtaya başvurarak hakkımızı korumak
zorundayız.
Dün burada Hükümete verilen yetki, Anayasanın 92 nci maddesine göre verilen yetki, Ana
yasaya açık ve seçik aykırı olmasına rağmen, açık seçik bir Anayasa değişikliği içermesine rağ
men; Anayasanın nasıl değiştirileceği, değişikliğin kimler tarafından teklif edileceği, müzake
relerinin nasıl yapılacağı Anayasada belirtilmesine rağmen; Anayasanın bu açık hükümlerini
dinlemeden, Anayasayı rafa kaldırarak bunu Meclis gündemine getiren Meclis Başkanlık Di
vanının bu tutumunu, açık seçik, her vesileyle ortaya koymamıza rağmen, Anayasayı dinleme
yen, Meclisi dinlemeyen, Meclisin içtüzüğünü dinlemeyen bir Başkanlık Divanının bu Meclis
te, Başkanlık Divanı sıfatıyla nasıl görev yapacağını öğrenmek istiyorum.
Değerli milletvekilleri, biraz önce, bir araştırma önergesi üzerinde bir sayın malum bakan
konuştu.
ADİL KÜÇÜK (Konya) — Sayın Bakanın ismi var.
KAMER GENÇ (Devamla) — Bir gazeteden bir kupür okuyorum : Sosyal Hizmetler Ço
cuk Esirgeme Kurumunda anketör olarak görevlendirilerek...
BAŞKAN — Sayın Genç, uyarma cezasına dair savunmanızla okuduğunuz metnin bir il
gisi var mı?
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkan, o Başkanlık makamına çıktığın zaman, İç
tüzüğü oku, savunma hakkı sınırlı değildir, savunmanın yapılması bir müddete bağlı değildir.
Aç İçtüzüğü!.. Ben burada, savunmanın gerektirdiği, savunmamla ilgili her türlü yan bilgileri
vermek zorundayım. Tüzükte varsa, gösterin... Savunma hakkı kısıtlanamaz.
BAŞKAN — Savunma hakkınızı kısıtlamıyorum.
KAMER GENÇ (Devamla) — Bir il beni milletvekili.seçmiş ve buraya, görev yapmaya
göndermiştir. Bir ilin, kendi temsilcisi sıfatıyla seçerek buraya gönderdiği insanların, siz, eften
püften bahanelerle konuşma hakkını kısıtlarsanız, kendisine ceza verirseniz, o milletvekili de
sonuna kadar, sizin emellerinizi yok edecek biçimde savunmasını yapacaktır. Bunu böyle anla
manız lazım. Bundan sonra siz bu şekilde uygulamalar yaptığınız zaman, sizin amaçlarınız
doğrultusunda, biz de sizlere karşı mücadelemize devam edeceğiz.
Bunlar savunmamla ilgili. Neden savunmamla ilgili?.. Evvela metni okuyayım, sonra size
anlatırım. Ne diyor : "Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığında şube müdürü Zeynep Nefes, Siirt'in Eruh; çocuk gelişimcisi Naşire Füsun Doğanay da Adana'nın Yumurtalık ilçesinde anke
tör olarak görevlendirildiler. Bu sonuncunun Ceran ve Taner isimli astım hastası iki tane ço
cukları var, hastaneden raporlar almışlar ve bunları mahkemeye ibraz etmişler, mahkemece de
yürütmenin durdurulması kararı verilmiş.
Hakkı Günaydın, Yetiştirme Yurtları Daire Başkanı iken, Kars Sosyal Hizmetler Müdür
lüğüne atanmıştır. Erzurum İdare Mahkemesinin kararı ile eski görevine iade edildi, ancak Sosyal
hizmetler Genel Müdürü Melih Gökçek, bu kararı uygulamayarak, Günaydın'ı, Saray Sosyal
Hizmetler Rehabilitasyon Merkezinde görevlendirdi ve şimdi anketör oldu.
Muhsin ve Nermin Tokatlıoğlu : Muhsin Bey APK'da uzman, eşi Ankara ti Sosyal Hiz
metler.Müdürlüğünde uzman. Şimdi, Muhsin Bey Adana Kadirli'ye, eşi de Bayburt'a anketör
olarak görevlendirildi. Biri orta öğrenimde, diğeri yükseköğrenimde olan iki çocukları ise An
kara'da kaldı.
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Enver Güntaş, 30 yıllık devlet memuru, APK'da uzman, emeklilik hesapları yapan Güntaş, Adana Pozantı'ya anketör olarak gönderildi.
tlhan Arslan, Ankara. 50 nci Yıl Yetiştirme Yurdunda öğretmen idi. Kahramanmaraş'a öğ
retmen olarak atandı, tdare mahkemesinin kararı ile eski görevine döndü. Döner dönmez, du
yulan acil ihtiyaç nedeniyle yeniden Kahramanmaraş'a gönderildi. Bu kadar acil bir gerekçe
ile yeniden tayin edilen Arslan, henüz bu ilde görev başı yapması bile beklenmeksizin, Siirt'in
Silvan ilçesinde anketör olarak görevlendirildi.
Serpil Baran, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda şube müdürü idi, Ela
zığ'a gönderildi. Bu tayini, idare mahkemesi iptal etti; bu kez, Siirt'e anketör olarak gönderildi...
BAŞKAN — Süreniz doldu, lütfen tamamlayınız.
KAMER GENÇ (Devamla) — Süreye tabi değil Sayın Başkan.
BAŞKAN — Süreye tabidir, süreye tabidir efendim.
KAMER GENÇ (Devamla) — İçtüzüğü okuyun.
BAŞKAN — Genel hükümlere göre, 10 dakika süreniz vardır...
KAMER GENÇ (Devamla) — Hayır efendim...
BAŞKAN — İstirham ederim...
KAMER GENÇ (Devamla) — Hangi maddesine göre?..
BAŞKAN — 73 üncü maddedeki genel hükümlere göre.
KAMER GENÇ (Devamla) — Okur musunuz lütfen.
BAŞKAN — Okurum efendim... Ben, sizin talimatınızla yönetmeyeceğim Meclisi. Mecli
sin kuralları vardır. Savunmada söz hakkınız on dakikadır; istirham ederim... Lütfen...
KAMER GENÇ (Devamla) — Siz, bana savunma hakkımı kullandırmazsanız, ceza vere
mezsiniz.
BAŞKAN — Evet.
KAMER GENÇ (Devamla) — Savunma hakkında sınır yoktur, süre de yoktur; çünkü,
o zaman, savunmayı yapamaz insanlar. Bu, mahkemelerde de böyledir, Anayasada da böyle
dir. O zaman, ben burada çıkıp da beş dakikada sizin bana yaptığınız işlemin hatalı olduğunu
nasıl izah ederim arkadaşlara?
BAŞKAN — Sayın Genç...
KAMER GENÇ (Devamla) — Mahkemelerde savunma hakkı kısıtlı mıdır?
BAŞKAN — Sayın Genç, beni, sözünüzü kesmek mecburiyetinde bırakmayın.
KAMER GENÇ (Devamla) — Sözümü kesemezsiniz Sayın Başkan.
BAŞKAN — "Sınırsız ve süresiz görüşme" diye bir kavram ne İçtüzüğümüzde, ne de lite
ratürümüzde yoktur.
KAMER GENÇ (Devamla) — Geçmişte, Osman Bölükbaşı'nın yaptığı bir savunma var
dır. Osman Bölükbaşı bir romanı getirmiş ve burada okumuştur ve bu savunmadır.
BAŞKAN — Onu size anlatan yanlış öğretmiş.
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, aynı uygulama ve aynı İçtüzüktür ve...
BAŞKAN — Bizi...
KAMER GENÇ (Devamla) — Lütfen... Eğer bir şey varsa, siz bana maddeyi okuyunuz...
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BAŞKAN — Sayın Genç, Yüksek Genel Kurulu "ben artık sözümü bitiriyorum" deyince
ye kadar sınırsız ve süresiz işgal etmeye ne sizin, ne bizim, hiç kimsenin hakkı yoktur.
KAMER GENÇ (Devamla) — Bu, işgal değildir; işgali siz yapıyorsunuz; o kürsüde işgali
yapan sizsiniz.
BAŞKAN — On dakikayı doldurdunuz, sözünüzü kesmek mecburiyetindeyim.
KAMER GENÇ (Devamla) — Kesemezsiniz!
BAŞKAN — Lütfen... istirham ediyorum, son sözünüzü söyleyin.
KAMER GENÇ (Devamla) — Arkadaşlar, o zaman bu konuda bir görüşme açalım.
ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) —j 73 üncü maddede öyle bir şey yok.
KAMER GENÇ (Devamla) — Açalım 73 üncü maddeyi okuyalım.
BAŞKAN — Efendim, ararsınız, bulursunuz... Ben, buradaki uygulamadan, size, sınava
girercesine hesap verme mecburiyetinde değilim.
KAMER GENÇ (Devamla) — Siz, hukuka ve İçtüzüğe göre hesap vermek zorundasınız.
BAŞKAN — Uygulamada, 63'e de bakarsanız, 73'e de, 83'e de, 93'e de. Zatı âlinizin ya
da bir başka sayın üyenin huzurunda imtihan vermek mevkiinde değilim.
Savunma hakkında, sayın üyenin süresi on dakikadır.
KAMER GENÇ (Devamla) — Nereden çıkarıyorsunuz?
BAŞKAN — Aksini iddia eden ayağa kalksın.
ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) — 73 üncü maddede yok.
BAŞKAN — Aksini iddia eden ayağa kalksın.
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Ben kalkıyorum.
BAŞKAN — Sayın Profesör, hangi maddede; sınırsız, süresiz görüşme hakkı vardır, söyleyin.
KAMER GENÇ (Devamla) — Ben söyleyeyim efendim.
BAŞKAN — Efendim, söyleyin...
ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) — "Söyleyin" diyorsunuz...
KAMER GENÇ (Devamla) — 134 üncü maddede böyle bir şey yoktur.
BAŞKAN — Efendim söyleyin...
ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) — Doğruyu söylemiyorsunuz.
BAŞKAN — Hayır efendim, doğruyu zatı âliniz söyleyin.
ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) — Siz, "73 üncü madde" dediniz ve doğruyu söyle
miyorsunuz. Burada, doğru bilgiyi vermek geçerlidir. Siz, bana bilgi vermeye mecbursunuz,
keyfî hareket edemezsiniz!..
BAŞKAN — Keyfî hareket etmiyorum efendim. Keyfî, her değerli üyenin isteğine uymak
tır. Ben, keyfî hareket etmiyorum.
ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, içtüzüğün 73 üncü maddesinde
yoktur...
MUSTAFA DÎNEK (Konya) — Onu Başkan takdir eder.
KAMER GENÇ (Devamla) — Başkan takdir edemez, işte, kafanız çalışmıyor ki, bir şey
bilmiyorsunuz ki... Başkan neyi takdir ediyor yahu? (ANAP sıralarından gürültüler)
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BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın Genç...
Sayın milletvekilleri, müsaade buyurun efendim, müsaade buyurun...
KAMER GENÇ (Devamla) — Bana cezayı veren Başkan, söz süremi tayin edemez.
Arkadaşlar, bakın, biz burada usul yaratmıyoruz.
BAŞKAN — Şimdi, sayın milletvekilleri... (Gürültüler)
KAMER GENÇ (Devamla) — Burada, geçmişten gelen uygulamalar vardır. (ANAP sıra
larından sıralara vurmalar)
NEVZAT AKSU (Çorum) — Sayın Başkan, mecbur muyum bu adamı dinlemeye?
BAŞKAN — Şimdi... Şimdi... (Gürültüler)
KAMER GENÇ (Devamla) — İçtüzük, aynı içtüzüktür. Savunma hakkı kutsal bir haktır,
bu hakkı kimse kısıtlayamaz.
BAŞKAN — Şimdi, Sayın Genç...
KAMER GENÇ (Devamla) — O zaman, siz de bana ceza veremezsiniz. Savunmamı yap
tırmadan bana ceza verirseniz, o zaman siz Meclis Başkanvekili değil, dağdaki bir terörist kılı
ğına girersiniz.
BAŞKAN — Savunma hakkınız, uygulamamıza ve yerleşmiş kurallara göre, 10 dakikadır...
KAMER GENÇ (Devamla) — Çünkü, dağdaki terörist veyahut da diktatörler insanların
savunmasını almadan ceza verirler, yargılamadan öldürürler...
BAŞKAN — 13 dakikadır konuşuyorsunuz.
KAMER GENÇ (Devamla) — Halbuki ben, siz bana ceza vermişsiniz, savunmamı yapa
cağım. Savunmamla, benim bu cezayı hak etmediğimi, sizin haksız bir işlem yaptığınızı kamu
oyuna, Yüce Meclise belirteceğim. Peki, ben 10 dakikada, nasıl, her şeyi size söyleyeyim? Ben
bu savunmamı yaparken, Meclisin geçmişteki uygulamaları...
BAŞKAN — Sayın Genç, sözünüzü kesmek mecburiyetindeyim.
KAMER GENÇ (Devamla) — Anayasayı, Ceza Kanununu, Hukuk Usulü Kanununu, ica
bında tdare Yargılama Usul Kanununu, icabında içitahatlan dile getireceğim. Peki, bunları kaç
dakikada, nasıl dile getireyim?
BAŞKAN — Sayın Genç, Başkanlığı yok sayarak, bugüne kadarki uygulamaları yok
sayarak...
KAMER GENÇ (Devamla) — Başkanlık, kendi saygınlığını burada da göstermelidir.
BAŞKAN — Bugüne kadar uygulanmış süreleri yok sayarak...
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın milletvekilleri...
BAŞKAN — Kural tanımaksızın Meclisin kürsüsünü işgale devam edecek misiniz?
KAMER GENÇ (Devamla) — Burada, her Meclis kürsüsüne çıkan bakanlar, grup söz
cüleri...
BAŞKAN — Sayın Genç, sözünüzü kestim.
(Başkan tarafından, hatibin mikrofonu kapatıldı)
KAMER GENÇ (Devamla) — Gerçek dışı... Gerçek dışı...
BAŞKAN — Sözünüzü kestim, sizi kürsüyü terke davet ediyorum.
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KAMER GENÇ (Devamla) — Bizler her zaman için müdahale edeceğiz. (Gürültüler) Sa
yın Başkan, kürsüdeki o düğmeyi, oynayasınız diye oraya koymadılar... Oraya Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığı sıfatını kazanan insanları...
BAŞKAN — Sizi kürsüyü terke davet ediyorum.
KAMER GENÇ (Devamla) — ...Türkiye Büyük Millet Meclisinin şanına, şerefine uygun
hareket etmesi için oturtmuşlar, bir grubun sözcüsü olarak oraya oturtmamışlar. (ANAP sıra
larından "oylamaya geçin" sesleri) Bu uygulamanız için esef ediyorum ve onun için, savunma
yapmama müsaade edinceye kadar kürsüde kalacağım.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri...
TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Sayın Başkan, müsaade edin, iki dakika sonra bitirecek
savunmasını.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Genc'e, İçtüzük hükmüne ve Meclisin uygulama
larına uyarak, 10 dakikayı aşkın süre uyarma cezasına mütedair savunma hakkını tanıdım ve
konuşturdum.
KAMER GENÇ (Devamla) — öyle bir hakkınız yok; savunma hakkı kısıtlanamaz.
BAŞKAN — Savunma, kanaatimce itiraf mahiyetinde...
KAMER GENÇ (Devamla) — Kanaat değil...
BAŞKAN — Sayın Genc'in kürsüyü işgali...
KAMER GENÇ (Devamla) — Siz orayı işgal ediyorsunuz.
BAŞKAN — Fiilî emrivakisi, cezanın haklılığı ve isabeti sadedinde âdeta bir ispat, bir
teyit örneği olmuştur. (ANAP sıralarından alkışlar)
KAMER GENÇ (Devamla) — Bu, aynen size... Açın 73 üncü maddeyi, 73 üncü maddede
böyle hüküm yok.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Sayın Genel Başkanı Er
dal İnönü'nün...
KAMER GENÇ (Devamla) — Savun şimdi kendini...
BAŞKAN — ...olağanüstü toplantı esnasındaki konuşmaları tamamladıktan sonra, Ada
na Milletvekili Yılmaz Hocaoğlu olarak...
KAMER GENÇ (Devamla) — Meclis Başkanvekiliydin, Adana Milletvekili değildin o
zaman.
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, tetkik ettiğinizde öğreneceksiniz.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Anayasanın 94 üncü maddesi var.
BAŞKAN — Hukukumuzu düzenleyen madde, Meclis Başkanvekili oluşumuzun, millet
vekili ana hukukunu, temel haklarımızı ortadan kaldırmadığını ifade eder. Tetkik edenler öğ
renirler.
RIZA YILMAZ (Ankara) — Temel hakkınız sataşma mıdır?
BAŞKAN — Ben, Sayın Erdal İnönü'ye, hitabı esnasında, sataşarak değil, sözünü kese
rek değil...
TUFAN DOĞU (Muğla) — Hayır!.. Yalan söylüyorsun!
BAŞKAN — Engelleme yaparak değil...

— 42 —

T.B.M.M.

B:4

6 . 9 . 1990

O :1

TUFAN DOĞU (Muğla) — Aynen dediğin gibi.
BAŞKAN — Sayın Genel Başkan konuşmasını tamamlayıp Yüce Meclise saygılarını sun
duktan sonra...
RIZA YILMAZ (Ankara) — Hayır, hayır!.. Genel Başkan konuşmaya devam etti ondan
sonra.
BAŞKAN — Uf atarak...
KAMER GENÇ (Devamla) — Söz hakkı var mıydı orada?
BAŞKAN — Laf atarak bir engelleme yapmadım.
KAMER GENÇ (Devamla) •— Hangi maddeye göre konuştun, söyle bakalım.
BAŞKAN — Sayın Erdal İnönü'nün hitabında, Sayın özaPa oy vermiş ve onun bugün
Türkiye Devletinin Cumhurbaşkanı kabul etmekte olan Anavatan Partisi milletvekillerine hi
tabı üzerine, onu bir davet kabul ederek... Çünkü, zabıtlarla da sabittir; Sayın tnönü, "Ey Ana
vatan Partisi milletvekilleri, size hitap ediyorum. Bu zatın diktatörlük heveslerine alet olmaya
daha ne zamana kadar devam edeceksiniz? Millet sizi bunun için mi seçti?" demek suretiyle,
özal'a oy vermiş Yılmaz Hocaoğlu'na, Adana Milletvekili sıfatıyla cevap vermesi gereken bir
hususa yol açmıştı. (ANAP sıralarından alkışlar)
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Siz grup başkanvekili misiniz?
RIZA YILMAZ (Ankara) — Siz Meclis Başkanvekili si niz.
BAŞKAN — Ben de, tabiatıyla, bütçe kabul ettiği zaman meşru sayılan, milletlerarası ant
laşmaları onayladığı zaman meşru sayılan, ödemelere karar verdiği zaman meşru sayılan...
RIZA YILMAZ (Ankara) — Anayasa var ortada, Anayasa...
BAŞKAN — Nitekim, asker şevki ya da asker kabulü hususunda kararı verdiği zaman da
hi meşru sayılan ve iştirakinizle, vücudunuzla, varlığınızla meşruiyet verdiğiniz, meşruiyetini
sayesinde kazandığınız Türkiye Büyük Millet Meclisinin...
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Başkan, doğru dürüst konuş!
BAŞKAN — ...yapmış olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimini de meşru kabul etmek gerekli
ğine inandığım için, Sayın İnönü'nün davetine icabet eltim...
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — İndir parmağını!
RIZA YILMAZ (Ankara) — Başkanvekili sıfatını unuttunuz mu?
BAŞKAN — Terbiye ve usul dahilinde buraya geldim ve Sayın İnönü'ye değil, Genel Ku
rula değil, oturumu yöneten Sayın Başkana hitaben, "Sayın Başkanım, Sayın İnönü böyle söy
ledi; oysa bu konular anlaşılmadı, kendilerinin bu hususu açıklamasını isliyorum" diyerek,
müracaat hakkımı kullandım.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Böyle bir başkanvekili olur mu? Başkan kürsüyü işgal etti.
Fiilî tecavüz oluyor, fiilî bir durum yaratıyor, ondan sonra milletvekilinin önündeki mikrofo
nu kapatıyor. Bu hangi hukuk kuralına, İçtüzüğün hangi maddesine göre konuşuyor.
BAŞKAN — Zaten böyle olmasaydı, Sayın Başkan, benim sataşmamdan, sayın sözcüleri
niz sataşmadan, sayın grup başkanvekilleriniz sataşmadan ve bizzat Sayın İnönü sataşmadan
dolayı söz alır ve bana cevap verirdi.
Değerli arkadaşlarım, bana bu açıklamayı yapma fırsatı verdiği için, kürsüden inmeye da
vet ettiğim; ama, huzurunuzdan ayrılmamaya karar veren ve ısrar eden Sayın Genc'e teşekkür
ediyorum.
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Bana teşekkür etme, benim gururuma yakışmaz.
BAŞKAN — Ama, Sayın Genc'in savunma sadedindeki konuşmaları, Başkanlık olarak
kendisine verdiğimiz cezanın ne kadar haklı ve isabetli olduğunun tipik, karakteristik bir teyidi
olmuştur.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Senin bana ceza vermen hiçbir şey ifade etmez.
BAŞKAN — Neden mi?.. Ben Sayın Genc'e, müsaade ederseniz, zabıtlarda yer almış olan...
RIZA YILMAZ (Ankara) — Konuşmanız 10 dakikayı geçti.
BAŞKAN — ...Ve içtüzüğün açık hükümleriyle cezalandırılmasını emrettiği davranışla
rından dolayı ceza verdim. Nedir mi?,. Dün Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bir Sayın Ba
kanı, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler, burada, kemali hürmetle, kemali ciddiyetle, yüksek Mec
lise bilgi arz edip, kapalı oturum önergesinin sunuşunu yaparken, -Sayın Genç, zabıtlarla sa
bittir buna itiraz edebileceğinizi zannetmiyorum- "Ahlaklı olun biraz" diye, mefhumu muha
lifinden, 280 kişilik Anavatan Grubunu ve Devlet Bakanı Sayın Keçeciler'i ahlaklı olmaya da
vet ederken, mefhumu muhalifinden, "Siz ahlaksızsınız" dedi.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Kapalı oturumdaki zabıtları açıklıyor...
BAŞKAN — Keza, Sayın Genç, bugün yine, Devlet Bakanı Sayın Çiçek konuşurken, ko
nuşmasını imkânsız kılacak derecede sataşmalar ve müdahalelerle sözünü kesti ve zabıtlardan
okuyorum, bugünkü zabıtlardan...
RIZA YILMAZ (Ankara) — Gizli oturum tutanaklarını okuyorsunuz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, bugünkü zabıtlardan okuyorum : Sayın Genç, Meclis oturu
munu yöneten Başkana hitaben şöyle diyor :
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen aciz bir insansın, odundan farksız bir insansın. Sana
haddini bildireceğim.
BAŞKAN — Kapalı oturum diyorsunuz; ama, bugünkü Tercüman Gazetesinde, manşet
te, açık şekilde, "Kapalı oturumu yöneten Başkan Hocaoğlu'na, Tunceli Milletvekili Kamer
Genç, 'senin kafanı keserim' dedi" diye yüzbinlerce vatandaşımıza Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde cereyan eden görüşmelerin seviyesi hakkında, saygınlığı hakkında, meşruiyeti hakkın
da, ciddiyeti hakkında endişeler uyandıracak ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin mehabetini
gölgeleyecek fevkalade talihsiz beyanların sahibi olduğu için bu cezayı vermiş bulunuyorum.
(Gürültüler)
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu tutumunuz, ona layık olduğunuzu gösteriyor.
BAŞKAN — Sayın Genc'in, huzurunuzda yaptığı konuşmalar, Başkanlığın görüş ve ka
naatinde bir değişiklik yaratmamıştır. Başkanlık, verdiği cezanın isabetine inanmakta olduğu
nu saygıyla beyan eder ve böylece bu konunun da tamamlanmış olması itibariyle, bugünkü
gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığına...
KAMER GENÇ (Tunceli) —- Konuşmamı tamamlayıp ineceğim.
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 64 üncü madde gereğince, grubum adına,
tutumunuz hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Efendim... (SHP sıralarından "Devam et Sayın Başkan" sesleri)
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Gerek Kamer Genc'e verdiğiniz ceza, gerekse bu ce
zada ısrar ve gerekse kapalı oturumda yapılanları açıklama konusunda yaptığınız konuşma,
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64 üncü madde kapsamında, sizi, gündeme davet, içtüzüğe davet konusunda oturuma son ver
memenizi gerektirir. Bu nedenle İçtüzüğün 64 üncü maddesine göre, grup adına söz istiyorum.
BAŞKAN — Efendim, gündem içerisindeyiz. Grup adına varlığınızı tescil edebilmemiz
için, evvela, grubunuzun, sizi arasına alması gerekmektedir. Bu bakımdan evvela usule riayeti
nizi bir ispat edin.
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Bunun için usule gerek yoktur Sayın Başkan. Grup
adına yapılacak konuşmada böyle bir usul' yoktur.
TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Sayın Başkan, Türkçe konuşur musunuz?.. Sizi anlaya
mıyorum...
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gerek Sayın Genc'in kürsüyü terk etmemesi, gerek mü
racaatın grup adına usule uymaması sebebiyle ve müteakip görüşmelere devam imkânı kalma
dığından, gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, 11 Eylül 1990 Salı günü saat 15.00'te
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 17.50
•
VII. — SORULAR VE CEVAPLAR

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
1. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'tn, Suudi (Rabıta) parasıyla hacca giden valiler ile bürok
ratlara ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı. (7/1467
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla
arz ederim.
24.7.1990
Rıza Ilıman
Çorum
1. TBMM olağanüstü toplantısında konuşan Devlet Bakam Cemil Çiçek, Rabıta için: 'Allah
hepsinin belasını versin" demekle bu örgüte hükümetin tepkisini göstermiştir. Buna karşın dev
letin üst yönetim valileri, bürokratları da Rabıta'da masrafları karşılanıp hacca gönderilmiştir.
Bunların gitmesini engellemeye hükümetin gücü yetmiyor mu? Bu yöneticilerin Rabıta ile
içice çalıştığı, valilerin Rabıta'nın önerisine göre atandığı doğru mudur?
2. Bugüne dek Suudi (Rabıta) parası ile hacca giden valiler ve bürokratlar kimlerdir?
Bunların davranışları Laiklik'e aykırı sayılmıyor mu? Anayasa ve yasalarımıza göre suç sayı
lan bu davranışta bulunanlar için soruşturma açıldı mı? Bunların Laik bir ülke yönetiminde
görev alması sürecek mi, görevden almayı düşünüyor musunuz?
3. Seçim bölgem olan Çorum'da önceleri görev yapan Rafet Üçelli (şimdi Manisa vali
si), Yüksel Çavuşoğlu (şimdi Kayseri valisi) ve şu anda görevdeki vali Şevket Ekinci'nin Rabıta
aracılığı ile hacca gittikleri doğru mudur?
Bu ilde Humeyni-Rabıta çekişmesinin halkı rahatsız ettiği, mezhep ayrılıklarını alevlen
dirmek istediği, buranın şeriat ve tarikatçılar için pilot bölge seçildiğini, buna karşın hükümetin
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aldığı bir önlem var mıdır? Atatürk karşıtlarının Laikliğe karşı eylem hazırlığı içinde olmaları
Cumhuriyete ve demokrasimize bir tehlike sayılıyor mu? Bu olayların yönetim kadrosunun kay
naklandığı savları araştırıldı mı?
Kuran kurslarına Millî Eğitime harcananın birkaç katının ayrılması doğru mudur? Ger
çek harcamalar ne kadardır?
T.C.
tçişleri Bakanlığı
Sayı : PGM. M.I.A. Atama 731/Ş-U426
*

4.9.1990

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

tlgi : 13.8.1990 tarih ve 7/1467-5433/24543 sayılı yazınız.
Çorum Milletvekili Rıza Ilıman tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve Başba
kanlık Makamınca da tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen sorulara ait cevap
lar aşağıya çıkarılmıştır.
Arz ederim.
Abdül kadir Aksu
tçişleri Bakanı
Bu yılkı hac döneminde on ilimizin Valisi Suudi Arabistan tçişleri Bakanı Emir Ahmed
Bin Abdulaziz tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile Suudi Arabistan'a resmen davet edil
mişlerdir.
Söz konusu davet, Dışişleri Bakanlığının 16.6.1990 tarih ve Konsolosluk Hukuk ve Sosyal
tşler Genel Müdürlüğü 90 2969 Sayılı yazıları ile Bakanlığıma intikal ettirilmiş ve bu davete
Valilerimizin icabetleri Bakanlığımca uygun görülmüştür.
Valilerimizin gerek bu yılki hac mevsiminde ve gerekse önceki yıllarda Suudi Arabistan'a
gidişleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin iyi ilişkiler içerisinde bulunduğu dost bir ülke
nin resmi davetine icabet şeklinde gerçekleşmiştir. Bu davete hiç bir dernek veya kuruluşun hiç
bir şekilde dahli söz konusu değildir.
Çorum'da daha önce Valilik yapan Manisa Valisi Rafet Üçelli 1987 yılında ve halen Ço
rum Valisi olarak görev yapan Şevket Ekinci 1988 yılında yine Suudi Arabistan tçişleri Bakanı
nın resmi davetlisi olarak bu ülkeye gitmişlerdir.
Kayseri Valisi Yüksel Çavuşoğlu Suudi Arabistan Hükümetinin davetlisi olarak bu ülkeyi
ziyaret etmemiştir.
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GÜNDEMİ
4 ÜNCÜ BİRLEŞİM
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Perşembe

Saat : 15.00
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
1. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 43 arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77)
2. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli îli Lü
leburgaz ilçesindeki iki adet Devlet Üretme Çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddialarını
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78)
3. — Niğde Milletvekili Raşit Daldal ve 36 arkadaşının, Ankara İlindeki hava
kirliliğinin nedenlerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/79)
4. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 27 arkadaşının, çay ürünü ve üre
ticileriyle ilgili sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/80)
5. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, 1402'likler olarak anılan
ların hangi nedenlerle ve kimler tarafından görevlerinden uzaklaştırıldıklarını ve Da
nıştay ikaranna rağmen bu kişilerin görevlerine dönmelerini engelleyenleri tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81)
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6. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal ve 24 arkadaşının, pancar üreticilerinin
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20)
7. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 15 arkadaşının, Sümerbank ve özel
leştirmeye tabi tutulacak diğer kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili suiistimal iddiaları
nın gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82)
8.< — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 16 arkadaşının, ülkemizdeki anarşi
ve terör eylemlerinin nedenleri ile hedeflerini, bu eylemlerin arkasındaki güçleri ve
konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/83)
9. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 20 arkadaşının, irtica hareketlerinin amaç
ve boyutlarını, iç ve dış desteklerini ve laikliği sağlıklı ve kalıcı temellere oturtmak
için alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84)
10. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 29 arkadaşının, Amasra ve Yeniçeltek'de meydana gelen kazaların gerçek nedenlerini ve madencilik sektöründeki ka
zalar ile meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/85)
11. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadtol ve 16 arkadaşının, Yeniçeltek Kömür
İşletmesindeki çalışma koşullarını, bu işletmede meydana gelen iş kazasının sorumlu
larını ve konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 Ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/86)
12. — istanbul Milletvekili Sudi Neş'e Türel ve 20 arkadaşının, İstanbul Hindeki
su sıkıntısının gerçek nedenlerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/87)
13. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse ve 24 arkadaşının, ülkemizdeki
maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırmasi açılmasına ilişkin önergesi (10/88)
14. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 27 arkadaşının, tütün üreticilerinin
sorunları ve 1989 ürünü tütün fiyatları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23)
15. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 24 arkadaşının, Sayın Turgut ÖzaPın
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)
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16. — 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)
17. — Konya Milletvekili Vefa Tamr ve 20 arkadaşının, genel sağlık sigortasıyla
ilgili olarak hükümetçe yapılan çalışmalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/25)
18. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 22 arkadaşının, ilaç ve ilaç sa>nayii konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyannca
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/26)
19. — 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)
20. — 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)
21. — 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)
22. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, hayvancılığımızın
içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/94)
23. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve 16 arkadaşının, Trakya Yağü
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini, içinde bulunduğu sorunlardan kurtarmak ve ülke
tarımına daha yararlı hale getirmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/95)
24. — 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)
25. — izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arifiye - Sincan çift hatlı
demiryolu inşaatından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/97)
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26. — 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)
27. —.. (Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, ülkemizde 1980
yılından sonra uygulanan ekonoıpik politikaların tarım sektöründe açtığı iddia edilen
tahribatın boyutlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99)
28. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 23 arkadaşının, kanun hükmünde ka
rarnamelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda Anayasanın 98 inci,
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin
önergesi (8/27)
29. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/100)
30. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 14 arkadaşının, Kanun Hükmünde karar
namelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci,
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin
önergesi (8/28)
31. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 19 arkadaşının, ülkemiz sporuyla
ilgili sorumsuz davranışları tespit etmek ve bu tür davranışlara son vermek amacıyla
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101)
32. — Malatya Milletvekili Galip Demirel ve 65 arkadaşının, basın - yayın or
ganlarında yer alan, bazı milletvekillerinin yasama görevlerine ilişkin konularda görev
ve yetkilerini meşru olmayan işlere alet ettiklerine dair iddiaların gerçeklik derecesini
tespit etmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetiyle ve milletvekille
riyle ilgili olarak kamuoyunda menfi imaj yaratılmasını önlemek amacıyla Anayasanın
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/102)
33. — Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener ve 10 arkadaşının, Comhurbaşkanı Turgut özal ile AJB.D. Başkanı Bustı'un görüşmelerine ait olup gizli kalması
gereken tutanakların 'basında yer alması olayı ile ilgili iddiaların açıklığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açimasına ilişkin önergesi (10/103)
34. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Erfcüzün ve 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat
artışları ve hayat pahalılığı konusundaki görüş ve taahhütlerinin hangi ölçüde ger
çekleştiğimi tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişiklin önergesi (10/104)
35. — Kahramanmaraş Milletvekili' Ahmet Uncu ve 14 arkadaşınım, yerel yöne
timlere tanınmış otlan hak ve yetkiler kısılarak veya tamamen kaldırılarak belediyelıe-
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rin hizmet yapamaz bale getirildiği iddialarını açıklığa fcaıvuşturmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
açılmasına 'ilişkin önergesi (10/105)
36. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin İli Midyat
İlçesi Budaklı Köyünde 21.5.1990 tarihinde meydana gelen odayla 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)
37. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 10 arkadaşının, Hac sırasında
meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan olayların nedenlerimi
ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 <inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107)
38. — 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 ıbir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/108)
39. — Sosyaldemükrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanı ve İzmir Millet
vekili Erdal İnönü ile Grup başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Onur Kum'baracıbaşı
ve İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş'in, olağanüstü hal 'bölgesindeki olumsuz
gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/31)
6
SÖZLÜ SORULAR
1. — Samsun Milletvekili Aü Eser'in, birinci Özal Hükümetinde görev alan eski
bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/60)
2. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim programla
rının geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/65)
3. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol liginde
uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/68)
4. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/108)
5. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, spor sahalarında meydana gele
bilecek sportmenliğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığına
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) (1)
6. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan yö
neticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (1)
7. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) (1)
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8. -T- Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanı
mı destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234) (1)
9. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine
Yardım Derneği öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli malzeme,
ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.I. Orta Anadolu Linyit Işletmesince karşılandığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126)
10. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbank'ta «Turgut özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127)
11. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa'
da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin yaptığı olum
suz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/128)
12. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesisle
rinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/250) (1)
13. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 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)
14. — Çorum Milletvekili Rıza Uıman'ın, Çorum İline 'bağlı bazı köylerin elekt
rik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/258) (1)
15. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak raahkemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması devam eden
dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138)
16. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emeklile
rinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162)
17. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, fındık ürünü taban fiyatına
ve fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru
önergesi (6/166)
18. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde bu^
lunan radyasyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/167)
19. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka ilçesinde
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırüacak konutlara ilişkin
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168)
20. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, ispir - Kundura, Tortum - Şayak,
Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Hıca - Süt fabrikalarının son durumları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169)
(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir.
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21. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatların ne zaman tamam
lanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/174)
22. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesinde sigorta hastanesi
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi <6/175)
23. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu inşaatı
nın ne zaman ihale edileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/177)
24. — Samsun 'Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu ilçeye
bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/181)
25. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184)
26. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu ya
pım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/185)
27. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner^in, Karabük İlçesi Kapullu Köyün
de yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/186)
28. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatandaş
lara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapıknadıgma
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188)
29. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman açık
lanacağına ve kestane ürününe taban fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığına
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/190)
30. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Tarım Orman
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) (1)
31. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve ka
çak olarak ülkemize sokulduğu iddia edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/196)
32. — İçel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik il yapılması
nın düşünülmediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/318) (1)
33. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin öğret
men ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/199)
34. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Uçesi adliye binasının ve bu
ilçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/200)
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35. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu Çağ
daş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret
Bakanından sözlü soru önergesi (6/201)
36. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp ya
pılmayacağına ve pancar üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/206)
37. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'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)
38. — Ankara Milletvekili Tevfik Roçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar ilçesine
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (1)
39. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergelerden bir
kısmının Gebze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddiasına
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) (1)
40. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapılan
harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1)
41. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutüfk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesine bağlı
Yarıkkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/209)
42. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında ger
çekleştirilen gül alımlarına ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/210)
43. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine ait
kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/211)
44. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarkika
raağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/212)
45. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen kerevit
balıklarında görülen hastalığın giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213)
46. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı
Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214)
47. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin ve Di
yarbakır illerinde köy korucuları tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) (1)
48. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siverak ilçesi Konurtepe Köyün
den bir vatandaşın Kuşlukçayırı Köyü Bircemal Mezrası korucularından biri tarafın
dan öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) (1)
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49. - Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fo
nundan konut yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/223)
50. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçi
lerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224)
51. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını öde
yemedikleri için hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan vatandaş
ların borçlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/225)
52. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gazetenin
12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/227)
N

53. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan edi
len Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının dur
durulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228)
54. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Göcek'teki
yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/332) (1)
55. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere ilçesi Kaya
dibi Köyü Evil Mezrasındaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve
Kayadibi Köyünde zorunlu ikâmete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/333) (1)
56. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri
İli Yüksekova ilçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin içişleri Bakamndan sözlü soru
önergesi (6/334) (1)
57. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere İlçesi Şenoba Köyü Tabur Komutamnın bazı uygulamalarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/335) (1)
58. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova ilçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddia
sına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1)
59. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesinde ya
pılmakta olan Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ye te
sisin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/239)
60. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Hindeki belediyelere 1988
yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakamndan sözlü soru önergesi
(6/337) (1)
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61. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı köyler
deki vatandaşların sınırlandırıldığı ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/341) (1)
62. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin ya
kacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi'(6/254)
63. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir şir
ket tarafından İstanbul özel İdare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255)
64. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine ver
diği demece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi '(6/266)
65. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) (1)
66. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bakasınca 100 milyon liranın
üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip ödenmediğine
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (1)
67. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan Ter
mik Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imalatının ne zaman gerçekleştirileceği
ne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/269)
68. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla îmamoğlu'nun, fasulye ürününe taban
fiyat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/271)
69. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınlarını
izleyemeyen Kahramanmaraş İline bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'da Sümerbank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/274)
70. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş Hin
de Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276)
71. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tahrip
edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi
(6/277)
72. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı Şu
besince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü sora önergesi (6/343) (1)
73. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî partilerin
radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına dair
Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279)
74. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çukurova
Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay*
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1)

— 11 —
75. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Denizinde
trol ve algarina ile balık avcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/280)
76. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, gece bekçilerine de silah tazminatı veri
lip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/281)
77. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş ilçesinin ne zaman İİ yapılaca
ğına ilişkin içişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/282)
78. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin
kurulmasından sonra bölgede kaç kişinin korucu olarak görevlendirildiğine ve korucu
ların karıştıkları adlî olaylara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) (1)
79. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AlDS'li hastaların sayısına ve bu
konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü
soru önergesi (6/284)
80. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'm, Keçiborlu İlçesine bağlı Gülköy
ve Kavak köylerine sağlık evi yaptırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakamn
dan sözlü soru önergesi (6/285)
81. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu ve
kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286)
82. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'm, İsparta ili Senirkent Devlet Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakamndan sözlü soru önergesi
(6/288)
83. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde şeker
pancarı alımlarının hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına ilişkin
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/292)
84. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun ili Vezirköprü İlçesinde Devlet millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatıü öğrenci yurdunun ne zaman açıla
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/293)
85. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına ve
E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/294)
86. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/358) (1)
87. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçlarının miktarına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/360) (1)
88. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini ge
ciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakamn
dan sözlü soru önergesi (6/295)
89. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas İli Gürün ilçesi Çayboyu Ma
hallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/298)

— 12 —
90. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta îli Sütçüler ilçesindeki
Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorun
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/299)
91. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Karakaya Barajı için kamulaş
tırılan arazilere ve kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/308)
92. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hakkında
ihbar ve şikâyette bulunulup bulunulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından
sözlü soru önergesi (6/309)
93. — Samsun Milletvekili Ah Eser'in, Karadeniz Bakır işletmeleri Samsun iza
be Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından, sözlü soru
önergesi (6/310)
94. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın 1985 - 1988 yıllarında Kaynak Kul
lanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi
alanlara ve adı geçen Fondan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/370) (1)
95. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Mardin ili Midyat ilçesin
de görevli bir komiser yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/371) (1)
96. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta - Eğirdir ilçesi Endüstri
Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/311)
97. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'm, heyelan bölgesi ilan edilen Manisa
ili Selendi ilçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim
alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/312)
98. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı ilköğre
tim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/313)
99. — 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)
100. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Altınkaya Barajı sahasında kalan
Samsun ili Vezirköprü ilçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315)
101. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alınma
ları bakımından Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi mezunları ile diğer fa
külte mezunları arasında ayrım yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/326)
102. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir Büyükşehir Belediyesinin kurdu
ğu veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373) (1)
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103. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz santrallarına ilişkin Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) (1)
104. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı baca
gazı arıtma tesislerine ve Karlıova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar (Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) (1)
105. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, bazı vatandaşlara ait telefonla
rın güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/377) (1)
106. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 1988
yılında ikram faslından yapılan harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kampanyasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/378) (1)
107. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, elektrik üretim yollarına ve maliyetle
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) (1)
108. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan zam
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (1)
109. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına dağı
tıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/382) (1)
110. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı 'Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1)
111. _ Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyatla
rına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1)
112. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak ban
kalarınca gerçekleştirildiği iddia edilen arsa alım ve satımlarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/385) (1)
113. — tçel 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)
114. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları ta
rafından yabancı kuruluşlara yaptırılan araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/387) (1)
115. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt ille
rinde 25.12.1988 tarihinden bugüne kadar göz altına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) (1)
116. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında
Uluslararası danışmanlık firmalarından alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) (1)
117. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1)
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118. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1)
119. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Tüfk Kadınını Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/393) (1)
120. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili
Faaliyetleri Düzenleme Fonuna ve elektrik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/394) (1)
121. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kurmak
amacıyla Samsun Hine bağlı Asarağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 1985 - 1986
yıllarında kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından
sözlü soru önergesi (6/404) (1)
122. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978 - 1988 yıllarında toplanan
gelir vergilerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/395) (1)
123. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nm, T. C. Ziraat Bankasınca tarım
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1)
124. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir Büyükşehir Belediyesinin borçla
rına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1)
125. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «icraatın içinden» ve «Gelişen
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) '(1)
126. — Diyafbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Yatağan
bölgelerinde termik santralleri besleyecek kömür ocaklarının özel sektöre devredileceği
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) (1)
127. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (1)
128. — İstanbul Milletvekili1! Aytekin Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere verilen ilanlar için yapılan ödemelere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) (1)
129. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen
doğalgazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/400) (1)
130. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUKSA'da
çalışan işçiler hakkında emniyet müdürlüklerince albüm düzenlendiği iddiasına ilişkin
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (1)
131'. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile ilgili
çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/328)
132. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, istanbul Emniyet Müdürlüğünde
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/329)
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133. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten firma
lara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üretim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330)
134. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan Vezir
köprü İlçesi Düzce. Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339)
135. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz ithali ile ilgili sözleşme
ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) (1)
136. _ izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1)
137. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesinde
sözleşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1)
138. — İçe] Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün Amerikaya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cumhuriyet
Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/409) (1)
139. _*_ Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçıların
konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/410) (1)
Tunceli-Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Hozat İlçesi Em
niyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklanndaki iddiaya ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1)
141. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında hayalî
ihracat yaparak haksız vergi iadesi alan firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) (1)
142. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlik 1988 yılında ger
çekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1)
143. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler sem
tinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/415) (1)
144. _ Ankara Milletvekili Rıza Yımaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fa
kültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler hak
kında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/416) (1)
145. — 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)
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146. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/418) (1)
147. _ Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendirilen
grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/420) (1)
148. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak Kredi
bankalarının 1987 ve 1988 yıllarına ait kârlarının yüksek gösterildiği iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/421) (1)
149. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 yıl
larındaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kısmının
satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1)
150. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Merkez
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli kararname gereğin
ce Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan vergi iade
lerinin ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1)
151. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine bağlı
Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme kararının
infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/426)- (1)
152. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, tarım arazilerinin sulanmasında
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi
(6/427) (1)
153. _ Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Merkez İlçesi Aşağı
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırları içine alınmaması
nın nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1)
154. _ Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolörlerine
denetim özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/429) (1)
155. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, 31.12.1988 tarihi itibariyle TARİŞ%
üreticilere ne kadar borcu bulunduğuna ve bu borcun ne zaman ödeneceğine ilişkin
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) (1)
156. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü ile
ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/431) (1)
157. —İsparta Milletvekili İbrahim Gürdarın, Burdur 11 merkezindeki ilk ve orta
dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba okullarına
nakledildikleri iddiasına ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
Önergesi (6/353)
158. — 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)
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159. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Müdü
rünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadını
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1)
160. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Emlak
Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırılan dö
viz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) (1)
161. '— Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa İli Selendi İlçesine bağlı
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355)
162. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan iş
kenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi ile İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/441) (1)
163. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredi verildiği ve Memduh Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı iddialarına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1)
164. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğrenci
ler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî
Eğitim1 Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1)
165. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu nede
niyle görevinden alındığı ve genel idare hizmetleri sınıfına atandığı iddiasına ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (1)
166. — 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)
167. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 ta
rihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/443) (1)
168. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve gö
revinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/362)
169. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç İlçesine bağlı
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/363)
170. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler ilçesi Karadiken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/364)
171. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye başkan
adayları hakkında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/365)
(4 üncü Birleşim)
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172. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idareler
seçimleri nedeniyle bazı seçim bölgelerinde vali ve kaymakamlarca aday yoklaması
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) (1)
173. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili
davayı izlemek isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/445) (1)
174. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına alınan
sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/446) (1)
175. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıyla
1988 yıhnda Türkiye'ye hangi ülkelerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaçla ne kadar
harcama yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) (1)
176i — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya İli Çumra İlçesi kapatılan
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasmın nedenine ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1)
177. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğalg^z miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/367)
178. — 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)
179. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara kul
landırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/452) (1)
180. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/453) (1)
181. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (1)
182. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve dersanelere ilişkin Devlet Bakamndan sözlü soru önergesi (6/457) (1)
183. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422)
184. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Köy - Koop. Merkez Birliği kurul
ması için yapılan girişimlerin engellendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) (1)
185. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı se
çiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1)
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186. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkurt Özal ile Aydın Cor
poration A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/463) (1)
187. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi (6/425)
188. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrenör
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler alı
nacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437)
189. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara takograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi (6/438)
190. — İstanbul Mületvekili Mustafa Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439)
191. _ 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)
192. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da meydana gelen
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına üişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/466) (1)
193. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/467) (1)
194. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ilinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/468) (1)
195.; — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (1)
196. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/456)
197. _ 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)
198. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/474) (1)
199. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldırılmasının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460)
200. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, son beş yıl içinde ülkemizle
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/481) (1)
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201. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle gözaltına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1)
202. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı
Teşvik Fonundan 1986 - 1988 yıllarında hangi illere ne miktar yardım yapıldığına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) (1)
203. — Samsun Milletvekili trfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi (6/484) (1)
204. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, belediyelere bütçeden yapılacak
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne mik
tar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/485) (1)
205. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vakfına
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486; (1)
206. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1)
207. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfına
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1)
208. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, ikinci ligde grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol
Federasyonu kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) (1)
209. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcıla
rından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum için
satın alman güç trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/489) (1)
210. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta ili Mefkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1)
211. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1)
212. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1)
213. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vakfına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1)
214. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğün
ce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi tedbirler
alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1)
215. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (1)
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216. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru
önergesi (6/513) (1)
217. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağacı
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/462)
218. — Tunceli Milletveküi Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek öde
nek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/509) (1)
219. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen fir
malar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/510) (1)
220. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yüksekova
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1)
221. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetenin
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan «Özal'la İsviçre'de görüştüm» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1)
222. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Mühammed Shakarchi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/516) (1)
223. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı kişi ve firmalar tarafından
M.T.A.'ya ait Nevşehir'deki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve satış ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (1)
224. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 tari
hinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1)
225. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/464)
226. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/519) (1)
227. — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/520) (1)
228. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Uluslararası Af örgütünce yayın
lanan rapora ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/533) (1)
229. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Habur Sınır Kapısının Irak bölü
münde oluştuğu iddia edilen araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi tedbirler alına
cağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) (1)
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230. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, olağanüstü hal uygulaması kapsa
mına giren iller nüfusunda kayıtlı olanların, bu bölgelerde çalışamayacakları konusunda
bir genelge bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/537) (1)
231. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bazı futbol kulüplerine Devlet tara
fından bağış yapılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1)
232. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Siirt İli Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) (1)
233^ — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık nede
niyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475)
234. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik
İşletmelerindeki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1)
235. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının ay
lık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/540) (1)
236. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Siirt bölgesinde bir kısım güvenlik
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/541) (1)
237. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alınan bir vatandaşa kuryelik yaptırıldığı
ve bu vatandaşın 3.6.1989 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/542) (1)
238. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, amatör spor kulüplerine de yardım
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1)
239. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1)
240. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi Es
ki Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına ilişkin
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477)
241. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının
yabancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/546) (1)
242. — 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)
243. — 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)
244. — İçel 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)
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245. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnak İlçesindeki bazı
yayla ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/549) fl)
246. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun yasadışı Türkiye Komünist
Partisi ve kapatılan Türkiye işçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için
güvence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1)
247. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Şırnak ilçesine bağlı bazı
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1)
248. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçesi Kemerli Köyündeki
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1)
249. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Balveren Köyü ile
Silopi İlçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1)
250. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Bulgaristan'dan getirilen bir
soydaşımız hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1)
251., — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve
hükümlülerin Aydın ve Nazilli cezaevlerine nakledilmelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1)
252. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde İstanbul Atatürk
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1)
253. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçe merkezinde bazı va
tandaşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/558) <1)
254. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresindeki
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/559) (1)
255. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyunu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1)
256. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango İdaresince gerçekleş
tirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/561) (1)
257. — Diyarbakır Mületvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihinde Diyarbakır ili
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/562) (1)
258. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından
gözaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkın
da soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (1)
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259. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depoların
da bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1)
260. — îçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir -Cezaevindeki siyasî tutuklu
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/478)
261. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Çalışanların Tasarrufa Teşvik: Edil
mesi ve bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564) (1)
262. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt 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)
263. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, PETKÎM'in özelleştirilmesinin
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1)
264. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Demir - Çelik işletmeleri ile Akdeniz
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alman
grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/567) (1)
265. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480)
266. — 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)
267. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, işyerlerinin tehlike derecesine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/570) (1)
268. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize göç
eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç olayının maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1)
269. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü
soru önergesi (6/578) (1)
270. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, DYP üst yöneticilerinden bazılarının
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/579) (1)
271. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda
çalıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1)
272. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/581) (1)

— 25 273. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Kooperatifince gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılında ne kadar ham ayçiçeği
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1)
274. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 1005 sayılı Kanun uyarınca halen şe
ref aylığı alanların sayısına ve şeref aylığı gösterge rakamının artırılıp artırılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/583) (1)
275. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya Birlik tarafından satın
alınan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/584) (1)
276. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Nazimiye İlçesi
Bostanlı Köyü sakinlerine 11 Jandarma Alay Komutam tarafından- hakaret edildiği
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1)
277. — 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)
278. — Ankara Milletvekili Eşref Erdemin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/588) (1)
279. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliler Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/589) (1)
280. — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir İline bağlı ilçelerden
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1)
281. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bulgaristan'dan gelen soy
daşlarımızın beraberlerinde getirdikleri otomobillere ticarî plaka verileceği iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/591) (1)
282. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın,. 31.8.1989 tarihinde izmir'de meyda
na gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1)
283. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alam tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/594) (1)
284. — Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1)
285. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496)
286. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497)
287. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498)
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288. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499)
289. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) .
290. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501)
291. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/502)
292. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503)
293. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt Hinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/504)
294. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle
kapandığı iddia edilen Bayburt İli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi
(6/505)
295. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma
töreninde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/597) (1)
296. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sinde bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (1)
297. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/599) (1)
298. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddia
sıyla hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1)
299. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1)
300. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/602) (1)
301. —- Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1)
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302. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudutları
dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanacağı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1)
303. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarihleri
arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin içişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/614) (1)
304. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ile
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/511)
305. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yortanlı ve Çaltikoru barajlarının ne
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1)
306. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Ankara özel Arı Lisesindeki bazı
öğrenciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/620) (1)
307. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt
ÖzaPın, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir villada ikamet ettiği iddiasına
ve villanın tefriş masrafı ile aylık giderine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/621) (1)
308. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522)
309. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523)
310. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, İçel, Silifke, Erdemli köyleri içme su
yu (Aksıfat) projesinin 1989 yılı ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için ya
pılan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/622) (1)
311. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, izmir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524)
312. — İzmir Milletvekili Fuat Kücı'run, ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525)
313. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve ödemiş Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526)
314. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesi çevre yolunun ne zaman
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişirin Bayındırlık ve M â n Bakanından
sözlü soru önergesi (6/527)
315. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528)
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316. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar İlçesine yakın bir
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/625) (1)
317. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Kırıkkale ili 1 inci Bölge Müdürlüğü
Bahşili yol sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin Tarım Orman
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) (1)
318. — Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'ın, Kırklareli ili Lüleburgaz İlçesin
deki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı id
dialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1)
319. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Van ili Gürpınar İlçesi Yükarıbeşparmak 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)
320. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kamu Ortaklığı ve Akaryakıt Tü
ketim fonlarında 1989 yılında toplanan para miktarına ve bu fonlardan hangi projeler
için ne miktar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) (1)
321. — izmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 3083 numaralı Kanun uyarınca eski
sahiplerine iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/630) (1)
322. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'nin temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/529)
323. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başak Şirketler Grubunca hayalî
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgelerle
ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/530)
324. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, izmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutüklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/531)
325. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/532)
326. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/632) (1)
327. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (1)
328. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet
gösteren BAĞFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir-
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lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1)
329. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) (1)
330. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt 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)
331. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985 - 1989 yıl
larında aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/653) (1)
332. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği yo
lu üzerindeki Mescid-i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyetler
de bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1)
333. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güvenliği
sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru
Önergesi (6/654) (1)
334. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.'deki greve
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) (1)
335. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Irak'la anlaşma
yapılmasının nedenine ve kurulu güç tahsisinden dolayı son iki yılda yapılan ödemeye
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1)
336. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşamadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/641) (1)
337. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetler Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/642) (1)
338. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetler Bir
liği ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1)
339. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar ör
tülü ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1)
340. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Siirt, Mardin ve Hakkâri illerin
de valilerce düzenlendiği iddia edilen huzur toplantılarına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/657) (1)
341. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, izmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde it
hal kömüre dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1)
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342. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumundaki tayinlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1)
343. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - işlet - devret modeliye ya
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/661) (1)
344. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Horzum olayıyla ilgili iddialar
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/668) (1)
345. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ülkemizin, Denizlerin Gemiler
den Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesine ne zaman taraf olacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/662) (1)
346. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Marmara Denizinin kirlenmesini
önlemek için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/663) (1)
347. —- Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür işletmeleri Kuru
munun dış borçlarına ve Kurumca 1987 - 1989 yularında üretilen ve tüketime arz edi
len kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) (1)
348. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Soma ve Tunçbilek yıkama ve
kriplaj tesislerine ve özel sektöre devredilen kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) (1)
349. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Kemal Horzum'un kredi ilişkileri
esnasında görevde bulunan Türkiye Emlak Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyelerine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) (1)
350. — İzmir Milletvekili Neccar 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)
351. — tçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, BAĞ - KUR iştirakçilerinin
emekli aylıklarına ve üniversite hastanelerinden yararlanamamalarının nedenine ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1)
352. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603)
353. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresun İli Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/604)
354. — Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, Erzurum İlindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve İspir - Çamlıkaya Sağlık Ocağı Tabibine
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605)
355. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum İline
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/606)
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356. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum
iline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607)
357. — Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/676) <1)
358. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/670) (1)
359. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608)
360. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla ve Çamardı ilçele
rine bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1)
361. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/609)
362. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616)
363. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli ili Hozat İlçesinde görevli
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1)
364. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, kalkınmada öncelikli olan Doğu il
lerinde kömür fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/677) (1)
365. — tzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/679) (1)
366. - Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınla
rında ve bu Kurum müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1)
367. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum İline bağlı Çat, Pasinler
ve Şenkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633)
368. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars ili Çıldır İlçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646)
369. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesinde 1988 - 1989 öğretim yılında tek dersten başarısız olan öğrencilere ilişkin
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647)
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370. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan işçi
lerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648)
371. — İçel Milletvekili M. fstemihan Talay'ın, ülkemizdeki hal mafyasına ve bu
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1)
372. — İçel Milletvekili M. Istemihan. Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989 ta
rihli nüshasında yer alan «Millî Eğitim Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı habere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1)
373. _ Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İli Karayolları 12 nci
Bölge Müdürlüğünün yol yapımı için gerçekleştirdiği kamulaştırma ve ihalelerden kay
naklanan borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649)
374. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650)
375. _ İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK İçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) (1)
376. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun, Sağlık Bakanlığına bağlı
kurumların yardımcı töknik ve sağlık hizmetleri sınıfında görevli personelden ilkokul
mezunu olanlara özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/685) (1)
377. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce
gözaltına alınan kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında bulundurulduğu
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) (1)
378. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin ili Ömerli İlçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651)
379. _ Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Havsa İlçesi Müftüsü ile
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) (1)
380. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Karpas Limited Şirketince Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalıştırılan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/689) (1)
381. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'm, Antalya ili Alanya İlçesi Orman
İşletme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina
yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674)
382. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, T.R.T. mensupları misafirhanesinin
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675)
383. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli ilindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/690) (1)
384. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Almanya'ya yerleştiği iddia
edilen Adana eski müftüsünün Türk vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (1)
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385. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
nin. elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına karar verilen santrale ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (1)
386. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, nükleer enerji santralleriyle ilgili
olarak Arjantin Hükümetince yapıldığı iddia edilen önerinin dikkate alınıp alınmaya
cağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) (1)
387. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Afşin - Elbistan, Keban ve Karakaya santrallerinin 1988 - 1989 yıllarındaki elektrik üretimlerine ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) (1)
388. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne Üi Süleoğlu beldesi ile çevre
köylerde mukim bazı vatandaşların 11 Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/696) (1)
389. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumunun
prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi
(6/697) (1)
390. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yılı Kasım ayında meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alınan Köy
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/698) (1)
391. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Hilal
Köyündeki vatandaşlara karakol komutanı tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırıldığı iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) (1)
392. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Çankaya Köşkünde yapılan tami
rat ve tadilatlara ve İstanbul'da yapılacak yeni köşk inşaatına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/700) (1)
393. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Türkiye Elektrik Kurumunda çalışan
sözleşmeli personelin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/701) (1)
394. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Trabzon
Hastanesi Baştabipliğine yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/702) (1)
395. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez ve İpsala ilçelerinde
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin İpsala ve Küplü belediyelerine ki
ralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/706) (1)
396. — Çorum Milletvekili Ttıza Hıman'ın, son bir ayda gözaltına alınan ve tu
tuklanan vatandaşlara ve çalışmaları durdurulan derneklere ilişkin tçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/707) (1)
397. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya İli Çumra İlçesi Türkmen
Karahüyü'k Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (1)
(4 üncü Birleşim)
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398. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri İli Uludere ilçesi Taşdelen
Köyü ve Kayadibi Mezrasındaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/709) (1)
399. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkarılmafcsızın güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1)
400. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, İstanbul Ataköy'deki iki adet
okul arsasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1)
401. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985 yıllarında ülkemiz
üzerinden İran'a silah sevkedildiği ve demokrasi dışı güçlerin Devletin haber alma ör
gütleriyle işbirliği içinde bulundukları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/719) (1)
, 402. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul Gaziosmanpaşa Mehmet
çik İlkokulu Müdür Yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından
sözlü soru önergesi (6/713) (1)
403. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «Adımlar Gazetesi» Ankara
Temsilciliğinde polisçe yapılan aramayı izlemeye gelen bir gazetecinin gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) (1)
404. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (1)
405. - - İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizdeki Kuran kurslarına
ve 1983 - 1989 yıllarında güvenlik güçlerine intikal eden irticai faaliyetlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1)
406. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdü
rüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (1)
407. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/716) (1)
408. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Çankaya Köşkünde yaptırıldığı id
dia edilen restorasyonun ve ek inşaatın maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/717) (İ)
409. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı önal'ın, Ankara Sanat Tiyatrosunca
sezon, başından beri sergilenen oyuna televizyonda yer verilmemesinin nedenine ve
bazı sanatçılar ile eserlerine yasak konulmak istendiği iddiasına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/722) (1)
410. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1985 - 1990 yıllarında yurt dışma
giden ve Türk Hava Yollarının Japonya ve Moskova seferlerine katılan Millî Eğitim
Bakanlığı personeline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1)
411. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş
İli Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/683)
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412. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve'İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/724) (1)
413. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip
Kandili dolayısıyla düzenelenen «Hz. Muhammed'i anma gecesbnde yaptığı konuşma
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1)
414. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne kadar
göreve atanan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/726) (1)
415. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yeniçeltek Kömür işletmesinde mey
dana gelen grizu patlamasından önce gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı
na ve grizu patlamalarının önlenememesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/727) (1)
416. — 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)
417. _ 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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (1)
418. — 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)
419. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Taşdelen ve Kayadibi köylerine mal ve eşya girişinin yasaklanmasının nedenine ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi ı(6/739) (1)
420. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/740) (1)
421. — 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)
422. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Uludere İlçesi Hilal Köyü Jan
darma Karakol Komutanınca köylülere taş taşıttırıldiğı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/742) (1)
423. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere İlçesi Kayadibi Köyündeki vatandaşların Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/743) (1)
424. — 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)
425. — 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)
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426. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt ili Eruh İlçesi Körüklükaya
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1)
427. — 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)
428. — 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)
429. — 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)
430. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, NATO Alça'k Uçuş ve Atış Eği
timi projesinin neden olacağı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/755) (1)
431. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, T.R.T.'nin, Çankaya Atâkule'
deki «Dreamland» eğlence merkezinin açılışıyla ilgili yayınına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/756) (1)
432. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/794) (1)
433. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Cizre'ye içme suyu temin eden
Keson Kuyularının Türkiye Kömür işletmelerine ait kanalizasyon atıklarıyla kirlen
diği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/757) (1)
434. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Noramin iş merkezinde borsa
için yüksek fiyatla bina satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/758) (1)
435. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri Ilı Çukurca ilçesine bağlı
bazı köylerin tamamen boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/759) (1)
436. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Sivas ili Yıldızeli ilçesi Davutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/703)
437. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1)
438. — 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 soru önergesi (6/761) (1)
439. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, istanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
koridorlarında bir grup öğrencinin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) (1)
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440. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Çermik İlçesi Yar
gıcının dövülmesi olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/763) (1)
441. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, günlük bir gazetenin 2.3.1990 tarihli
nüshasında yer alan «Ankara'nın Göbeğinde Humeyni Lisesb başlıklı habere ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (1)
442. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, TRT - INT 5 inci kanal yayın
larının yurt dışındaki vatandaşlarımızca izlenemediği iddiasına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/795) (1)
443. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, üniversite öğrencileri arasında mey
dana gelen olaylara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) (1)
444. — 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)
445. — 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)
446. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dursunbey İlçesi Alaçam
Orman îşletmesince açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/704)
447. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İlinde 3 üncü
noterliğin ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705)
448. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, İstanbul Üniversitesinde öğrenci
lere saldırdıkları iddia edilen sivil kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/799) (1)
449. — 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)
450. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Çorum
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/826) (1)
451. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/802) (1)
452. — 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)
453. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesinde 5.3.1990 günü
meydana gelen olaylarda polislerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen sivil kişilere
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) (1)
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mil Cezaevinde hükümlü bulunan bir Iraklıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/807) (1)
455. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Pülümür İlçesi Kırdım
Köyünde 13.2.1990 tarihinde çığ altında kaldıkları iddia edilen iki vatandaşın cesetle
rinin çıkarılması için hiçbir çaba sarfedilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/808) (1)
456. — 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)
457. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı İdaresinin Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/810) (1)
458. — 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)
459. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şark Kromları - Ferrokrom Tesisle
ri özel güvenlik teşkilatında yapılan tayinlere ve bölgede özel ocakları bulunan kişi
lerce bu tesislerden krom çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/812) (1)
460. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırıldığı
ve bedava dağıtıldığı iddia edilen kitaplara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/813) (1)
461. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Hasanoğlan öğretmen Lisesiyle ilgili
bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/730)
462. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, 20.3.1990 tarihinde Cizre'de mey
dana gelen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/814) (1)
463. — 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)
464. — 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)
465. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Amerika'dan ithal edilen pirinçle
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/815) (1)
466. — 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)
467. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde ülkemize iltica eden
îrak'lılara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1)
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468. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde Bulgaristan'dan ülke
mize gelen soydaşlarımıza ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/828) (1)
469. — 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)
470. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Elazığ'daki ferrokrom tesislerin
den krom çalındığı ve krom hırsızlığının önlenmesi için tesislere yöre dışından güven
lik görevlileri atandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/829) (1)
471. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ABD'ne gönderilen araştırma görevlileri
ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin «İslamcı Türk Öğrenciler Konseyi»ni kur
dukları iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/830) (1)
472. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez İlçesi Karpuzlu Be
lediyesi sınırları içinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin kimlere ne
kadar bedelle kiraya verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) (1)
473. _ İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdiresi
hakkındaki iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) (1)
474. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, görevlerinden uzaklaştırılan uzmanla
rın yerine sağlık konusunda deneyimsiz kişilerin atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/750)
475. — 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)
476. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'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)
m 477. — 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)
478. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Balgat - Tahsin Bangoğlu Öğrenci
Yurdundaki öğrencilerden oruç tutmayanların dövüldüğü ve Yurttan atıldığı iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/837) (1)
479. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, küçük esnaf ve çiftçilerin on
milyon liraya kadar olan vergi borçlarından doğan ceza ve zamların affedilmesi için
çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) (1)
480. — Kars Milletvekili Mahmut Alınakın, Siirt Valisi ve Batman Kaymakamı
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/839) (1)
481. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, İstanbul, İzmir ve İskenderun gibi li
manlarımızda kirlenmeyi önleyici bariyer ve kimyasal sistemler bulunup bulunmadığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) (1)
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482. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1990 yılı enflasyon hedefine ve ilk üç
aydaki fiyat artışlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü, sora önergesi (6/841) (1)
483. — 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)
484. — 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)
485. - Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Bölgesindeki bakır
ve çinko madenlerinin değerlendirilmesiyle ilgili üretim projesine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/845) (1)
486. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, çimento işçilerine, istedikleri
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1)
487. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, ÇİMSE - iş Sendikasınca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1)
488. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Beybağı ve İstasyon
Mahaltesinde kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra hak sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis ©dilen arsalara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/867) (1)
489. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, T, C. Ziraat Bankasından teşvik
kredisi almış olan Tercan İlçesindeki kümes hayvanı üreticilerinin sorunlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) (1)
490. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Sosyalist Parti Van II Örgütünün
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alınan yedi kişiye işkence
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754)
491. — İzmir Milletvekilli Akın G'önen'ıin, Niğde ili Bor ilçesindeki 600 LV. Ana
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Mıiilî Savunma Bakanından sözlü
soru önergesi (6/868) (1)
492^ — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü
soru önergesi (6/765)
493. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun ili Vezirköprü ilçesinde Tekel
tarafından sürdürülen yaprak tütün alımlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından
sözlü soru önergesi (6/766)
494. — 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)
495. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Arifiye - Sincan demiryolu inşaatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/768)
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496. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1980 yılından Önce temeli atılan şeker
fabrikalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769)
497. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut idaresince halka, satılan
Ankara - Eryaman'daki konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770)
498. — Samsun Milletveküi 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)
499. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında
kaç işçi çalıştırıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773)
500. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebinin, Güneydoğu Anadolu'daki iller
de 1989 - 1990 yılında öğretime açüamayan ilkokullara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/774)
501. — 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)
502. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, il merkezlerindeki hastanelerin tıbbî
cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/776)
503. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ülkemizde davaların çok uzun
süre devam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/777)
504. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, silah taşıma imkânı sağlanan ü genel
meclisi üyeleriyle belediye başkanlarından Doğru Yol Partisi mensubu olanların mü
racaatlarına cevap verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/778)
505. — Mardin Milletveküi Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/779)
506. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut üaktör
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780)
507. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut kooperatiflerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/782)
508. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, bir paket uzun Maltepe si
garasının maliyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/783)
509. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce
sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve'iskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/784)
510. — 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)
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511. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, şeker fabrikası bulunan ilçelerden han
gilerinde Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi bulunmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/787)
512. — 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)
513. _ 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)
514. — 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)
515. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, NATO alçak uçuş ve atış
eğitimi projesinin neden olacağı sorunlara karşı ne gibi tedbirler alındığına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791)
516. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, trafik kazalarının önlene
bilmesi için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin hareket saatlerinde dü
zenleme yapılıp yapılamayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/792)
517. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Cudi Dağı çevresinde kaç köy boşal
tıldığına ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/793)
518. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, «Başkanlık» veya «Şube Müdürlü
ğü» görevi yapan lise mezunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/817)
519. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kamu iktisadî teşebbüslerinde yö
netim kurulu üyeliği veya danışmanlık görevi verilen eski milletvekillerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/818)
520. — Erzurum Milletvekili İsmail 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)
521. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum - İspir karayoluna ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820)
522. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İlinde ne zaman olimpik
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821)
523. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, basında yer alan «bazı üst düzey
bürokratlarının görevden alınması için kara listeye alındığına» dair haberlere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822)
524. — 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)
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525. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf
öğrencilerinden birinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasî Şubesince gözaltına alındığı
iddiasına ilişkin tçişleri 'Bakanından sözlü soru önergesi (6/824)
526. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, 1974 yılında izmir Havaalanında
düşen Van Uçağının düşüş nedenine ve kazada ölen vatandaşların varislerine tazminat
ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825)
527. - Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, «^Eğitim - İş Kolu Kamu Gö
revlileri Sendikası» nm kuruluş 'başvurusuyla ilgili dilekçenin Ankara Valiliğince ka
bul edilmediği iddiasına ilişkin İçicileri Bakanından sözlü soru önergesi (6/843)
528. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, 'konut edindirme fonu için toplanan
paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849)
529. — 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)
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER
X I . — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/489) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi :
16.3.1990)
2. — Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu
Raporu (1/678) (S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 19.3.1990) "
3. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanu
nunun İl/k Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komiyonu Ra
poru (2/205) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 28.3.1990)
4. — Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 396)
(Dağıtma tarihi : 28.3.1990)
X 5. — İzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 Arkadaşının, 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ye Plan ve (Bütçe Komisyonu Raporu (2/308) (S. Sa
yısı : 400) (Dağıtma tarihi : 29.3.1990)
6. — 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)
7. — 743 Sayıh 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
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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)
8. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
Kanun Tasarısı ile içel Milletvekili M. îstemihan Talay'm, Ankara Milletvekili Kâmil
Ateşoğulları ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının,
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı :
399) (Dağıtma tarihi : 4.4.1990)
9, — 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.
Say1Sı : 401) (Dağıtma tarihi : 5.4.1990)
10. — 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)
11. — 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)
12. — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S, Sayısı : 405) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990)
13. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Millet
vekili Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Za
rarlarının Önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına
(Umumî Hıfzıssihha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine ilişkin 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)
14. — Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/676) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990)
15. — 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)
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X 16. — Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair
Sözleşme ile Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadı
şı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı :
410) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990)
17. — 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)
18. — 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)
19. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89
uricu 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)
20. — 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)
21. — Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Dü
zenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı :
414) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990)
X 22. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı :
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990)
X 23. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki
ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/647) (S. Sayısı : 416) (Da
ğıtma tarihi : 11.5.1990)
X 24. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Komnması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/517) (S.
Sayısı : 417) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990)
25. — İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref
Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/700) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi :
11.5.1990)
26. — Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların özlük Haklarına Dair
18.1.1990 Tarih ve 3603 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince
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Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/674) (3/1116) (S. Sayısı : 419) (Da
ğıtma tarihi : 11.5.1990)
27. — Kastamonu Milletvekili H. Sabri Keskin ve 3 Arkadaşının, 13.10.1983
Tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 42 nci Maddesinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/141) (S. Sayısı :
422) (Dağıtma tarihi : 15.5.1990)
28. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı
Karayolları Trafik Kanununun. 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S, Sayısı : 423) (Dağıtma
tarihi : 15.5.1990)
29. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990)
30. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi,
Bu Kanuna iki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi :
17.5.1990)
31. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195)
(S. Sayıları : 279 ve 279a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990)
X 32. — Bilimsel Malzemenin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesine Katılın
masının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak İthal Edilecek
Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komilsyonlairı raporları (1/659) (S. Sayısı : 426) (Dağıtma
tarihi : 24.5.1990)
X 33. — Deniz Adamları İçin Sosyal Yardım Malzemesine İlişkin Gümrük Sözleş
mesine Katılınmasının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak
İthal Edilecek Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine Dair Kanun
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe «komisyonları raporları (1/650) '(S. Sayısı : 427)
(Dağıtma tarihi : 24.5.1990)
X 34. — Pedagoji Malzemesinin ~ Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak İthal
Edilecek Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/628) (S. Sayısı : 428)
(Dağıtma tarihi : 24.5.1990)
(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir.
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35. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
36. _ Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık; Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
37. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
38. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi :
29.5.J1990)
39. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
40. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
41. — 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)
42. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
43. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
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44. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990)
45. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi :
29.5.1990)
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