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I. — GEÇEN TUTA
NAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞIT
LAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN 

GENEL KURULA SUNUŞ
LARI 

A) Gündem Dışı Ko
nuşmalar 

1. — Dışişleri Bakanı A. Me
sut Yılmaz'in, Bulgaristan'daki 
Müslüman Türk azınlığa uygula
nan insanlık dışı baskılara ve 
Türk - Bulgar münasebetlerinin 
günümüzdeki durumuna ilişkin 
gündem dışı açıklaması ve Kon
ya Milletvekili Vefa Tanır, Anka
ra Milletvekili Onural Şeref 
Bozkurt ile İçel Milletvekili M. İs-
temihan Talay'ın grupları adına 
konuşmaları 

2. — Bursa Milletvekili Ab-
dülkadir Cenkçiler' in, Bursaspor 
İkinci Lig Profesyonel Futbol Ta-

Sayfa 

277 

278 
279 

279 

279 

kiminin durumuna ilişkin gün
dem dışı konuşması 

3. — Denizli Milletvekili Ad
nan Keskin'in, dokumacı esnafı 
ve tekstil sanayicisinin içinde bu
lunduğu sorunlara ilişkin gündem 
dışı konuşması 

4. — Zonguldak Milletveki
li Güneş Müftüoğlu'huh, Zongul
dak'taki çevre kirliliğine ilişkin 
gündem dışı konuşması 

Sayfa 

294:296 

296:298 

298:299 

B) Tezkereler ve Önergeler 299 

1. — Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden 23 kişilik bir Parla
mento heyetinin, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetini ziyaret et
mek üzere, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi 
Başkanının vaki davetine icabet 
etmesine ilişkin Başkanlık tezke-

279:294 «r i .(3/875) 299 
2; — Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanının, refakatinde 
bir heyetle, Tunus'a vaki resmî 
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Sayfa 
davete icabetine ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (3/872) 299:3» 

3. — Vaki resmî davet üze
rine, NATO'nun 40 inci kuruluş 
yıldönümü kutlamaları vesilesiy
le yapılacak olan sempozyuma iki 
genç parlamenterin katılmasına 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/873) 300 

4. — Vaki resmî davet üze
rine, Varşova'da yapılacak olan 
Avrupa, Amerika Birleşik Devlet? 
leri ve Kanadalı Genç Parlamen
terler konferansına beş genç par
lamenterin katılmasına ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/874) 300 

5. — Denizli Milletvekili Ad
nan Keskin* in, 8.6.1989 Tarih ve 
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Emeldi Sandığı Kanununun 
39 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifinin 

Sayfa 
(2/95), içtüzüğün 38 inci maddesi 
gereğince doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi (4/78) 300:304 

V. — SORULAR VE CE
VAPLAR 3 0 5 

A) Yazılı Sorular ve Ce-
vaplan 305 

1. — Çorum Milletvekili Rı
za Ilıman* m, hücre tipi cezaevle
rindeki uygulamalara ilişkin soru
su ve Adalet Bakanı Mahmut Ol
tan Sungurlu'nun yazılı cevabı 
(7/691) 305:306 

2. — Hatay Milletvekili Ali 
Uyar'm, Nazilli Cezaevi Müdü
rü hakkındaki iddialara ve bu ce
zaevindeki bazı uygulamalara iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı 
Mahmut Oltan Sungurlu'nun ya
zdı cevabı (7/700) 306:308 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, basını küçümseyici ve 
kışkırtıcı beyanlar ve polisin, görev yapan 
gazetecilere karşı tutumu hakkında gün
dem dışı konuşmasına İçişleri Bakanı Ab-
dülkadir Aksu; 

Afyon Milletvekili Baki Durmaz'in, 
kuraklık ve Güneydoğudaki köy hizmet
leri konusundaki gündem dışı konuşma
sına da Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nı Lutfullah Kayalar; 

Cevap verdiler. 

Nevşehir.. Mjlletyekili Cemal Sey-
men'in, ponza taşı ihracatı yolsuzluğuna 
ilişkin gündem dışı konuşmasına, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt 
cevap verdi. 

Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu 
da, yapılan gündem dışı konuşmanın ken
disiyle ilişkili olması nedeniyle aynı konu
da açıklamalarda bulundu. 

İsviçre'ye gidecek olan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut'un 
dönüşüne kadar Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil 
Çiçek'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Bazı milletvekillerinin, belirtilen se
bep ve sürelerle izinli sayılmalarına ve 

Bir yasama yılında iki aydan fazla 
izin alan Van Milletvekili Muslih Gören-
taş'ın ödenek ve yolluğunun verilmesine, 

İlişkin Başkanlık tezkereleri kabul 
edildi. 

Zonguldak Milletvekili Tevfık Ertü-
zün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki mev
cut kalkınma göstergelerini tespit etmek ve 
yeni bir kalkınma politikası belirlemek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesinin (10/41) yapılan görüş
melerden sonra, kabul edildiği açıklandı. 

7 Haziran 1989 Çarşamba günü sa
at 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.28'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. YıkkrmAvcı 
Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbüen 

Kâtip Üye 
Sakarya 

Mümtaz Özkök 
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II. — G E I ^ 
7 . 6 . 1989 

Tasarı 

1. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanu
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/580) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 6.6.1989) 

Rapor 
1. — ithalatta Haksız. Rekabetin Ön

lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/520) (S. 
Sayısı : 258) (Dağıtma tarihi : 6.6.1989) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'in, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/464) (Başkanlığa geliş tari
hi : 6.6.1989) 

2. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'-
ın, Mısır'da emlaki bulunan vatandaşla-

KÂĞITLAR 
Çarşamba 

rın sorunlarının çözümü amacıyla yapılan 
girişimlere ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/465) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 6.6.1989) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubu
nun gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına, 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/723) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 22.5.1989) 

2. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, yapımı tamamlanan dört adet 
sigara fabrikasının üretime geçirilmeme
sinin nedenine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/724) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 6.6.1989) 

3. — Hatay Milletvekili Öner Mis
ki' nin, Amik Ovasının sulama sorununa 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/725) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.6.1989) 

• ————— 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Cemal ÖzbUen (Kırklareli) 

— ^ — — • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekille
rinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle 
belirtmelerini rica ederim. 

A) GÜNDEMmŞTKONUŞMALAR 
1. — Dışişleri Bakam A. Mesut Yümaz'-

tn, Bulgaristan'daki Müslüman Türk azınlığa uy
gulanan insanlık dışı baskılara ve Türk - Bulgar 
münasebetlerinin günümüzdeki durumuna ilişkin 
gündem dışı açıklaması ve Konya Milletvekili U-
Ja Tanır, Ankara Milletvekili Onural Şeref Boz-
kurt üe İçel Mületveküi M. îstemihan Talay'm 
grupları adına konuşmaları 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı Sayın 
Mesut Yılmaz'm, Bulgaristan'daki soydaş
larımıza uygulanan insanlık dışı baskılarla 
ilgili olarak gündem dışı söz istemi var
dır, önce onu yerine getiriyorum. 

Buyurun Sayın Yılmaz. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Bulgaristan'daki Müslü
man Türk azınlığına uygulanan insanlık 
dışı baskılar konusunda ve Türk - Bulgar 
ilişkilerinin günümüzdeki durumuyla il
gili olarak Yüce Meclise bilgi vermek üze
re huzurunuzda bulunuyorum. 

Hepinizin yakından bildiği gibi, 
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişki-

(Konya Milletvekili Ziya Ercan'a ka
dar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

ler, özellikle 1964 yılından başlayarak sü
rekli bir gelişme trendi göstermiştir; hat
ta bugünkü olayların başlangıcını teşkil 
eden 1984 yılının sonuna gelindiğinde, 
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki siyasî 
ilişkiler, ekonomik ilişkiler, farklı rejimle
re sahip ve rakip ittifaklara mensup iki 
komşu ülke arasmdaki en iyi biçimine ör
nek gösterilen ilişkiler durumundaydı. 

Ancak, Bulgaristan'daki Müslüman 
Türk azınlığı sorunu ve Bulgar Hüküme
tinin, ülkesinde yaşayan bu Türk azınlı
ğına karşı olan tutumu, her zaman, Tür
kiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin 
seyrini belirleyen ve bu ilişkileri etkileyen 
en önemli unsurlardan birisi olmuştur. 
Başka bir ifadeyle, Bulgarlar, Türk azın
lığına yönelik baskılarının dozunu ılımlı 
tuttuklan sürece, bunların serbestçe göçü
ne izin verdiği sürece, ilişkilerimiz olum
lu seyretmiş, bunun aksi olduğu zaman 
da, ilişkilerimizde gerginlik dönemi yaşan
mıştır ve bu özelliği itibariyle bakıldığın
da, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki iliş
kiler, bir anlamda Bulgaristan'dan Tür
kiye'ye yapılan göçlerin tarihini yansıt
maktadır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 279 — 
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Daha Türkiye, Cumhuriyetinin kuru
luşundan önce, 93 Harbini ve Balkan Sa
vaşlarını takiben Bulgaristan'dan Türki
ye'ye önemli sayıda göçler olmuştur. Ni
hayet, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu
nu müteakip (1925 senesinde) Türkiye ile 
Bulgaristan arasında bir dostluk anlaşması 
ve bu dostluk anlaşmasına bağlı olarak bir 
ikamet sözleşmesi aktedilmiştir. İşte bu 
anlaşmayı müteakip, Cumhuriyet tarihi
mizde, Bulgaristan'dan Türkiye'ye yöne
lik ilk büyük toplu göç olayı yaşanmıştır. 
1925'ten 1949 senesine kadar, Bulgaris
tan'dan, Türkiye'ye 220 bin soydaşımız 
göç etmiştir. 

1950 senesine gelindiğinde, Bulgarlar, 
önemli sayıda soydaşımızı sınır dışı etmek 
suretiyle, Türkiye'ye göndermişlerdir; hat
ta bu sebeple, Bulgaristan sınır kapımız 
bir süre kapalı tutulmuştur. 1950-1951 yıl
larında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç 
eden soydaşlarımızın toplam sayısı 155 
bindir. 

Nihayet, 1968 senesinde Türkiye ile 
Bulgaristan arasında bir göç anlaşması ak
tedilmiştir. 1968'de uygulanmasına başla
nılan, 19 78'e kadar on yıllık bir süre içe
risinde tatbik edilen bu anlaşma çerçeve
sinde, Bulgaristan'dan Türkiye'ye 130 bin 
soydaşımız daha göçmen olarak gelmiştir. 
Yani, kısacası 1925'ten bugüne kadar ki 
Cumhuriyet tarihimizde, yarım milyonu 
aşkın soydaşımız Bulgaristan'dan Türki
ye'ye göç etmiş ve Türk vatandaşlığını ik
tisap etmiştir. Tabiî, bu göçler, aynı za
manda, geride binlerce parçalanmış aile 
bırakmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Bulgaristan'daki 
Türk azınlığının varlığı, statüsü ve hak
ları, Bulgaristan'la Türkiye arasındaki ikili 
anlaşmalarla, aynı zamanda her iki ülke
nin de taraf olduğu çok taraflı anlaşma
larla güvence altına alınmıştır. Bunlardan 
en önemlisi, biraz önce zikrettiğim 

18 Ekim 1925 tarihli, Ankara'da imzalan
mış olan "Türkiye - Bulgaristan Dostluk 
Antlaşması" ve buna bağlı protokol ve ni
hayet 22 Mart 1968 tarihinde imzalanmış 
olan "Göç Sözleşmesi"dir. 

Dostluk antlaşmasına ekli protokolün 
1 inci maddesi, Bulgaristan'daki Müslü
man azınlıkların korunmasını; İkamet söz
leşmesinin 2 nci maddesi ise, bu Müslü
man azınlıklardan Türklerin gönüllü gö
çüne Bulgarların hiçbir engel çıkarmama
sını hükme bağlamıştır. Aynı zamanda, 
protokolün (b) şıkkı, Bulgar Hükümeti
nin, 1912 Bulgaristan'ı sınırları içinde do
ğup, protokolün imzalandığı tarihe kadar 
Türkiye'ye göç eden ve Türk vatandaşlı
ğını kazanan bütün Müslümanların Türk 
vatandaşlığı sıfatını tanıyacağını belirte
rek, Bulgaristan'daki Müslümanlarla 
Türk vatandaşlığı sıfatı arasında organik 
bir bağ kurmuştur. 

Ayrıca, 1968 yılında imzalanan göç 
anlaşmasında da, "Türk asıllı Müslüman
lar" ibaresi vardır; ama Bulgaristan'daki 
Müslüman azınlığın Türk hüviyetini tes
cil eden tek dayanak bundan ibaret değil
dir; yani bu anlaşmalardaki bu ibareler
den ibaret değildir. Bulgaristan'da en yük
sek düzeyde (Devlet başkanı düzeyinde 
dahi) çeşitli zamanlarda verilen beyanlar
da, Bulgaristan'ın, resmî yayınlarında da
hi, Bulgaristan'daki Türk azınlığından, 
Türk asıllı Bulgarlardan söz edilmiştir. Ay
rıca, Bulgaristan'daki nüfus sayımlarında 
da bu gerçek tescil edilmiştir. 1956 yılın
da yapılan resmî nüfus sayımında, Bulga
ristan'da 656 025 Türk asıllı Müslüma-
nın, 1965 nüfus sayımında da 780 928 
Türk asıllı Müslümanın yaşadığı, Bulgar 
kayıtlarına geçmiştir. Gayet tabiî, bu sa
yımlarda, Türk nüfusunun siyasî neden
lerden ötürü kasıtlı olarak az gösterildiği 
de bilinmektedir. 

Nihayet 1984 yılı sonlarında, Bulga
ristan'dan, Türk azınlığı mensuplarının ad-
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larının zorla Slav isimleriyle değiştirilmek
te olduğu ve azınlığa karşı bir asimilasyon 
politikası uygulandığı yolunda haberler 
gelmeye başlamıştır. Bu haberler kısa sü
rede artmış ve uluslararası basında da 
yankı bulmuştur. Bulgaristan, Türkiye ile 
Bulgaristan arasındaki anlaşmaları, ulus
lararası sözleşmeleri ve hatta kendi iç hu
kukunu çiğneyerek, ülkesinde yaşayan 1,5 
milyon Türk azınlığını topluca eritmeyi 
amaçlayan bir şiddet kampanyası başlat
mıştır. Bulgar makamlarına göre, "Bul
garistan'da, artık Türk yok, sadece Bulgar 
Müslümanları vardır." Türk azınlığı, 
1,5 milyon kişilik bir kitle, böylece, bir çır
pıda yok edilmek istenmiştir. 

Bulgar asimilasyon kampanyası sıra
sında adlarının zorla değiştirilmesine karşı 
çıkan çok sayıda soydaşımız katledilmiş, 
yaralanmış, binlerce soydaşımız toplama 
kamplarına, cezaevlerine sevk edilmiştir. 
insanlara işkence yapılmış, yaşadıkları 
bölgelerden başka bölgelere sürgün uygu
laması başlamıştır. 

Nihayet, zorla isim değiştirme kam
panyası 1985 yılı başlarında, Bulgar res
mî yetkililerinin ifadesiyle, başanyla ta
mamlanmış ve bunu takiben, Türk azın
lığının etnik, kültürel ve dinî benliğini yok 
etmeyi amaçlayan ağır yasaklar ve baskı
lar uygulanmaya başlanmıştır. Türklerin 
ana dilleri olan Türkçeyi konuşmaları, ge
leneksel giyim kuşamları, camilerde öz
gürce ibadet etmeleri, dinî bayramlarını 
kutlamaları, oruç tutmaları, erkek çocuk
larını sünnet ettirmeleri, Hacca gitmele
ri, evlerinde Kur'an ve dinî kitaplar bu
lundurmaları, ölülerini Türk - İslam usul
lerine göre defnetmeleri yasaklanmıştır. 
Camilerin çoğu kapatılmış, bir kısmı yı
kılmıştır. Müslüman Türk mezarlıkları 
tahrip edilmiştir. Türk azınlığı için o za
mana kadar Türkçe çıkan yayın organla
rı, Bulgarca çıkmaya başlamıştır. Sofya 
Radyosunun Türk azınlığına yönelik 
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Türkçe yayınlarına tamamen son verilmiş
tir. Türklerin, Türkiye'deki yakınlarıyla, 
aile mensuplarıyla telefon ve posta yoluy
la haberleşmeleri engellenmiş, sansüre ta
bi tutulmuştur. Yasaklara uymayanlara 
ağır hapis ve para cezaları uygulanmıştır. 
Çok sayıda Türk, işinden atılmış veya da
ha düşük ücretli işlerde çalışmaya mecbur 
tutulmuştur. Özetle, Müslüman Türk 
azınlığı için, dayanılmaz bir trajedi baş
lamıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu uygulamalar, 
o güne kadar fevkalade bir düzeyde sey
reden Türk - Bulgar ilişkilerine ağır bir 
darbe vurmuştur. Çeşitli alanlardaki iliş
kilerimiz, mümkün olan en asgarî düze
ye indirilmiştir. Türkiye, bu asimilasyon 
kampanyasının uygulandığı tarihten itiba
ren, hiçbir zaman, olaylara sessiz kalma
mış, önce, bu meseleyi Bulgaristan'la ba
rışçı yoldan çözümleyebilmek için Bulga
ristan'ı müzakerelere davet etmiştir. Bul
garistan'ın Türkiye ile bu meseleyi görüş
meye yanaşmaması, hatta böyle bir soru
nun varlığını dahi kabul etmemesi üzeri
ne, Türkiye, zorunlu olarak meseleyi ulus
lararası kuruluşlara, uluslararası forum
lara taşımıştır. Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulundan İslam Konferansı Örgütüne 
kadar, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Kon
feransından Avrupa Konseyine kadar bü
tün uluslararası forumlara bu mesele ta
rafımızdan götürülmüştür. 

Bulgaristan'ın günümüzde, belki de 
çağımızın en vahim insan hakları ihlalle
rinden birisini teşkil eden bu asimilasyon 
politikasına karşı dünya basın-yayın or
ganlarında da çeşitli yayınlar yapılmış, in
san haklan alanında faaliyet gösteren ulus
lararası ve ulusal kurulu şlann özel rapor-
lanna da konu olmuştur. İslam Konferansı 
Örgütü, Müslüman Türk azınlığının du
rumuna özel bir önem atfetmiştir. İlk de
fa 1986 yılı Ocak ayında Fez'de yapılan 
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16 ncı İslam Dışişleri Bakanları Konferan
sında kabul edilen "Bulgaristan'daki 
Müslüman Türk Azınlığının Çilesi'' baş
lıklı karar uyarınca kurulan temas grubu, 
1987 Haziranında Bulgaristan'ı ziyaret et
miş, oradaki Türk azınlığına uygulanan 
baskıları bütün boyutlarıyla ortaya koyan 
raporunu geçen sene mart ayında Am
man'da toplanan 17 nci islam Dışişleri Ba
kanları Konferansına sunmuştur. Konfe
rans, "Bulgaristan'daki Müslüman Türk 
Azınlığının Çilesi" başlıklı kararında bu 
raporu aynen kabul etmiş ve üye ülkelere 
tavsiyelerde bulunmuştur. 

Bu sene Riyad'da yapılan 18 inci İs
lam Dışişleri Bakanları Konferansı önce
sinde, aynı temas grubu Bulgaristan'ı tek
rar ziyaret etmek için başvuruda bulun
muş, fakat bu defa, Bulgar makamları te
mas grubunun Bulgaristan'ı ziyaretine 
müsaade etmemişlerdir. Bunun üzerine 
temas grubu üyeleri Türkiye'ye gelerek, 
buraya göç etmiş olan soydaşlarımızla gö
rüşmüşler ve Riyad'da yapılan toplantıya, 
aradan geçen bir sene içerisinde durum
da hiçbir olumlu değişiklik, hiçbir ilerle
me sağlanamadığına Uişkin yeni bir rapor 
sunmuşlardır. Bu rapor da Riyad Konfe
ransında kabul edilmiş ve İslam ülkeleri, 
Bulgaristan'ı, Müslümanların acılarına 
son vermeye sevk edecek uygun önlemle
ri -ekonomik müeyyideler dahil- almaya 
çağırmıştır.. 

İnsan haklarına saygılı ülkeler de, ge
rek Avrupa forumları ve Birleşmiş Millet
ler organlarında, gerekse Bulgaristan'la 
ikili temaslarında, Müslüman Türk azın
lığının haklı davasına derece derece des
tek olmuşlardır. 

Türkiye'nin bu ısrarlı politikası, ulus
lararası tepkiler, Batı ile İslam ülkelerinin 
desteği ve bazı sosyalist ülkelerde dahi, in
san hakları ve göç konularını da kapsayan 
değişiklik rüzgârları, nihayet, Bulgaris
tan'ı yeni bir durum muhakemesi yapma-
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ya zorlamış ve Bulgarlar, geçtiğimiz sene 
23 Şubat günü, Türkiye ile, Belgrad'ta bir 
protokol imzalamaya razı olmuşlardır. O 
güne kadar Türkiye ile görüşmeye razı ol
mayan Bulgaristan, bu protokol çerçeve
sinde, Türkiye ile bir diyalog başlatmayı 
kabul etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, daha önce de bu 
kürsüde ifade ettiğim gibi, Bulgaristan'la 
başlattığımız o diyalogun bizim için esas 
amacı, Türk azınlığı sorununa bir çözüm 
getirmek, diğer bir ifadeyle, azınlığın hak
larının ve statüsünün iadesini temin etmek 
idi. Ayrıca, arzu edenlere Bulgaristan'ı 
terk imkânı sağlamak idi. Elbette ki, bu 
diyalog kapsamına Türkiye ile Bulgaris
tan arasındaki diğer konular da dahil edil
miştir; ama bütün bu konular, iki komşu 
ülke arasında esasen yıllardır mevcut olan 
ve bizatihi komşuluktan kaynaklanan so
runlar idi. Bu protokol çerçevesinde, Bul
garistan'la aramızda başlatılan bu diyalog 
çerçevesinde ortak çalışma grupları teşkil 
edilmiş ve bu ortak çalışma grupları, bi
rincisi geçen yılın mayıs ayında, ikincisi 
de temmuz ayında olmak üzere, Ankara'
da ve Sofya'da iki toplantı yapmışlardır. 
Türkiye, bu toplantılarda,*Türk azınlığı 
meselesini diyalog ve müzakere süreci 
içinde çözmek istediğini, Bulgaristan'ın 
makul ve gerçekçi bir çizgiye gelmesini 
beklediğini, bunun işaretini aldığında 
Türk - Bulgar ilişkilerinin normalleştiril
mesi ve mümkün olan her alanda yeniden 
geliştirilmesi için elinden gelen gayreti sarf 
etmeye hazır olduğunu Bulgar tarafına 
açık biçimde bildirmiştir. Ancak, maale
sef, aynı toplantılarda, Bulgar heyeti, Türk 
azınlığının varlığını, dolayısıyla sorunu in
kâr eden tutumunu sürdürmüş; "insanî 
meselelerden" sadece, münferit aile birleştiril
mesi olayını anladığını tekraren ifade etmiş ve 
görüşlerine dair bazı belgeler sunmuştur. Bul
gar heyetinin bu katı ve uzlaşmaz tutumu ne
deniyle, toplantılarda hiçbir ilerleme sağla-
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namamış, müteakip toplantılann tarihi 
dahi tespit edilmemiştir. 

Nihayet, diyalog süreci, yüksek dü
zeyde bazı temaslar ve mesaj teatisiyle de 
sürdürülmesine rağmen, Bulgaristan'ın 
Türk azınlığına uyguladığı zorla eritme 
politikasında hiçbir olumlu değişiklik gö
rülmemiş ve böylece bu alanda bir tıka
nıklık ortaya çıkmıştır. 

Bu tablo karşısında, Türkiye, Bulga
ristan tarafından da geçtiğimiz ocak ayın
da imzalanan Avrupa Güvenlik ve İşbir
liği Konferansı Viyana Toplantısının ka
panış belgesinde öngörülen insanî boyut 
mekanizmasını önce aile birleşmeleri ko
nusunda işletmiş ve Bulgaristan'dan, 
3 Nisan 1989 tarihinde, bir nota ile, ta
leplerimizin Sofya Büyükelçiliğimize iade 
edilmesiyle ilgili bilgi istemiştir. Notamız 
ayrıca, AGİK'e taraf olan Batılı ülkelerin 
dikkatine getirilmiş ve onlardan da destek 
talebinde bulunulmuştur. 

Bulgaristan'dan bu konuda aldığımız 
26 Nisan tarihli notada, "Aile birleşme
leri konusunda gönderdiğimiz notalarda 
belirtilen adlardaki şahısların kütüklerde 
kayıtlı gerçek isimleri bildirilmediği tak
dirde Bulgaristan'ın bilgi verebilecek du
rumda olmadığı" belirtilmiştir. Yani, biz
den, soydaşlarımız hakkında istediğimiz 
bilgileri, kendi taktıkları sahte Slav isim
leriyle istememizi talep etmişlerdir. 

Bulgar Hükümetinin bu cevabını tat
minkâr bulmadığımız için, insanî boyut 
mekanizmasının ikinci adımını işletmeyi 
kararlaştırdık ve Bulgaristan'ı, 16 Mayıs 
tarihinde Sofya'da bu konuları görüşme
ye çağırdık. Bu görüşme, Bulgarların, 
AGİK mekanizmasını çiğnemek suretiy
le konuyu saptırarak başka hususları derç 
etmek istemeleri üzerine gerçekleşeme
miştir. 

Türkiye, aile birleşmeleri yanında, 
Türk azınlığıyla ilgili hususlarda AGİK 

Viyana kapanış belgesi hükümleri çerçe
vesinde, Bulgaristan'a 10 tane daha nota 
vermiştir. 

16 Mayıs 1989 tarihli notamızda, 
Türk azınlığına yönelik zorla eritme poli
tikasına son verilmesi talep edilerek, azın
lığın haklan ve statüsünün iadesi isten
miştir. 

18 Mayıs tarihli notamızda, Türk 
azınlığın kültürel haklarına saygı gösteril
mesi; aynı tarihli notamızda, Türk azın
lığın dinî haklarına saygı gösterilmesi; ge
ne 18 Mayıs tarihli notamızda, Türk azın
lığı mensuplarının ana dilleri olan Türk
çe konuşma ve Türkçe eğitim görme hak
larının iadesi; gene 18 Mayıs tarihli nota
mızda, Bulgaristan'ın, enformasyon ala
nındaki yükümlülüklerinin Türk azınlığı 
bakımından yerine getirilmesi; 18 Mayıs 
tarihli diğer bir notamızda, Türkiye Rad
yolarının yayınlannm engellenmesine son 
verilmesi; 

19 Mayıs tarihli notamızda, Türk 
azınlığının bazı mensuplannm ülkeyi terk 
haklannın kabul edilmesi; 

22 Mayıs tarihli notamızda, ağır ha
pis cezasına çarptırılmış bazı soydaşları
mızın durumu hakkında bilgi verilmesi; 
22 Mayıs tarihli diğer bir notamızda, Bul
garistan'm kuzeydoğu ve güney bölgele
rinde açlık grevleri yapan soydaşlanmızın 
durumu hakkında bilgi verilmesi ve 
nihayet; 

24 Mayıs tarihli notamızda, soydaş-
lanmızca düzenlenen gösterilerin kanlı bir 
biçimde bastırılması ve bazı soydaşlarımı
zın öldürülmesi hakkında bilgi istenmiştir. 

Bulgaristan'daki Türk azınlığının ya
şadığı trajedinin boyutları, bu ülkede son 
haftalarda meydana gelen kanlı olaylarla 
yeniden bütün dünyanın gözleri önüne se
rilmiştir. 

1984 yılı sonunda zorla ellerinden alı
nan temel azınlık haklarının iadesini sağ-
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lamak amacıyla pasif ve barışçı açlık grev
leri ve gösteri yürüyüşleri yapmak isteyen 
Türkler üzerine, Bulgar ordusu ve milisi 

• tarafından ateş açılmıştır. Çok sayıda in
san acımasızca katledilmiş, yüzlerce kişi 
yaralanmış ve tutuklanmıştır. Millî, dinî 
ve kültürel hakları gasp edilmeye çalışılan 
Bulgar Türklerinin, bu kez yaşam hakla
rı dahi ellerinden alınmaktadır. Türklerin 
yaşadıkları bölgeler askerî kuvvetlerin 
kontrolü altındadır. Dış dünyayla irtibat
ları tamamen kesilmiş durumdadır. 

Bulgar yönetiminin bu insanlık dışı 
fiillerinin, masum soydaşlarımız üzerinde 
elan sürmekte olduğu anlaşılmaktadır. 
Uluslararası basın yayın organlarına ve 
diplomatik kaynaklara intikal eden bilgi
lere göre, en az 30 Civarında soydaşımız 
öldürülmüştür. Gerçek rakamın ise çok 
daha fazla olduğu yolunda bilgiler alın
mıştır. 

Öte yandan, son günlerde yüzlerce 
soydaşımız Bulgaristan'dan sınır dışı edil
mektedir. İnsan haysiyetiyle hiçbir şekil
de bağdaşmayan muamelelere tabi tutu
lan bu insanlar, bu sefer, gece yarıları, bir
kaç saat içinde evlerinden alınıp, akraba 
ve yakınlarıyla vedalaşma fırsatı bile ta
nınmadan, Bulgaristan dışına gönderil
mektedir. Bütün mal varlıklarına el konul
makla kalınmamakta, sınır kapılarında, 
üzerlerindeki ziynet eşyalan, ellerindeki 
nikâh yüzüklerine varıncaya dek bıraktı-
rılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, dün akşama ka
dar, 814'ü İstanbul İlindeki sınır kapıla
rından, 1 635'i Edirne İlindeki sınır ka
pılarından, 586'sı Kırklareli İlindeki sınır 
kapısından olmak üzere, toplam 3 035 
soydaşımız Türkiye'ye gelmiş bulun
maktadır. 

Bulgarlar, kısa bir süre öncesine ka
dar, soydaşlarımıza, sadece diğer sosyalist 
ülkeler için geçerli olan vizeyi havi pasa-
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portlar vermek suretiyle, bunların ancak 
Macaristan'a ve Yugoslavya'ya gitmeleri
ne imkân sağlamaktaydılar. Bu ülkeler 
nezdinde yaptığımız yoğun diplomatik te
maslar sonucunda, Macaristan'a sığınmış 
olan soydaşlarımızın Avusturya'ya intikal
leri sağlanmıştır. Avusturya ve Yugoslav
ya'daki bütün soydaşlarımızı, özel uçak 
göndermek suretiyle Türkiye'ye getirmiş 
bulunuyoruz. Bundan sonra da bu ülke
lerde (üçüncü ülkelerde)'bulunan ve Tür
kiye'ye iltica talebinde bulunan bütün soy
daşlarımızı, mümkün olan en kısa süre 
içerisinde Türkiye'ye getirmeye devam 
edeceğiz. 

Bu soydaşlarımıza Türkiye'de gerekli 
yardımların yapılması konusunda her tür
lü önlem alınmıştır. Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan, ilk ih
tiyaçların karşılanması için 3 milyar lira 
tahsis edilmiştir. Ümit ediyorum ki, kısa 
bir süre içerisinde, elbette ki bu deportas-
yon olayı devam ettiği takdirde, Hüküme
timiz, Yüce Meclise, bunların Türkiye'
de iskânını ve istihdamını sağlayacak dü
zenlemeler yapma konusunda Hüküme
te yetki verecek bir kanun tasarısıyla ge
lecektir. 

Türkiye, Bulgaristan'dan gelmeyi ar
zu eden tüm soydaşlannı almaya hazır ol
duğunu defeaten açıklamıştır. Sayın Baş
bakanımız, 30 Mayıs günü Brüksel'de 
yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ı, ulusla
rarası normlara uygun bir göç anlaşma
sını müzakere etmek üzere toplantıya da
vet etmiş, öte yandan, Bulgaristan'ı, ül
kesinde kalacakların insan haklarına ve 
AGİK süreci çerçevesinde üstlendiği yü
kümlülüklere her veçhesiyle saygılı olma
ya çağırmıştır. 

21 inci Yüzyılın eşiğinde, kendisine 
"Avrupalı" diyebilen bir ülkede meyda
na gelen bu olaylar karşısında, insan hak
larına ve temel özgürlüklere saygı duydu-
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ğunu ifade eden ve bu konuları takibi gö
rev addeden tüm milletlerarası kuruluş ve 
ülkelerin, seslerini daha gür biçimde yük
seltmelerini bekliyoruz. 

Bu sorun, en son Paris İnsanî Boyut 
Toplantısında yaptığım konuşmada da ifa
de ettiğim gibi, aslında Türkiye ile Bul
garistan arasında bir sorun değildir. Bu 
sorun, Bulgaristan'la uygar dünya arasın
da bir konu addedilmelidir. Türkiye, Bul
garistan'daki soydaşlarının yaşadığı insan
lık trajedisi karşısında tepkisini bundan 
sonra da göstermeye devam edecek, ulus
lararası forumlarda konunun takipçisi ol
mayı sürdürecektir. 

Türk - Bulgar ilişkileri, ancak, Türk 
azınlığının varlığının tanınması, bu azın
lığın mensuplarının-Bulgaristan'ın imza
ladığı uluslararası anlaşmalarda da belir
lenmiş temel haklarının iade edilmesi ve 
arzu edenlerin Türkiye'ye göç etmesine 
izin verilmesiyle düzelebilir. Türkiye, kap
samlı bir göç anlaşmasını müzakere etmek 
için Bulgaristan'ı görüşme masasına da
vet etmiştir ve şimdi Bulgaristan'ın buna 
cevabını beklemektedir. 

Sayın milletvekilleri, aslında, bizim 
meselemiz Bulgar Milletiyle değildir. Bi
zim meselemiz, Bulgaristan'daki soydaş
larımıza insanlık dışı ve çağ dışı bir me
zalimi reva gören bugünkü Bulgar yöne-
timiyledir. Nitekim, Bulgaristan'la geçen 
yılın şubat ayında aramızda bir diyalog 
sürecini başlatmayı kararlaştırdığımız za
man, iki millet arasındaki düşmanlık duy
gularını tahrik etmemek ve meseleyi ara
mızda müzakere süreciyle çözümleme ar
zumuzla da mütenasip bir şekilde, Bulgar
ların yaptıkları "Ayrılık Vakti" isimli bir 
filmin ve Türkiye Radyo Televizyon Ku
rumunun yaptığı "Belene" isimli bir di
zinin karşılıklı olarak yayınlanmaması hu
susunda bir mutabakata varmıştık. Daha 
sonra, 6 Eylül 1988 tarihinde Bulgaristan 

Devlet Başkanı Jivkov'un Sayın Başbaka
nımıza gönderdiği bir mesajda da aynı hu
sus Devlet Başkanı düzeyinde taahhüt 
edilmiştir ve Bulgaristan'ın bu filmi bun
dan sonra hiçbir yerde -Bulgaristan için
de veya dışında- göstermeyeceği hususu 
Devlet Başkanı tarafından ifade edilmiş
tir. Bu film, tamamıyla tarihin tahrifine 
dayanan, Osmanlı İmparatorluğunun 
Bulgaristan'da uyguladığı iddia edilen söz
de asimilasyonu, zorla İslamlaştırmayı ko
nu alan bir filmdir. Bulgar televizyonu
nun, bu filmi, yarından itibaren (8 Hazi
ran 1989 tarihinden itibaren) yeniden viz
yona koyacağını öğrenmiş bulunuyoruz. 
Bu durum karşısında, Bulgaristan'ın, hem 
aramızdaki anlaşmaya, mutabakata aykı
rı davranmış olması hem de Devlet Baş
kanı düzeyinde verdiği bir sözü çiğnemiş 
olması karşısında, biz de, TRT Kanunu
nun Dışişleri Bakanlığına verdiği yetkiyi 
kullanarak, TRT Kurumuna, yarından 
itibaren, "Belene" dizisini göstermekte 
serbest olduklarını ifade etmiş bulunuyo
ruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Türk Hüküme
tinin, Bulgaristan'daki soydaşlarımıza uy
gulanan bu insanlık dışı, bu çağ dışı bas
kı kampanyası karşısında gerekli hassasi
yeti göstermediği iddiası doğru değildir; 
bu iddianın hiçbir dayanağı mevcut değil
dir. Olayları, gerekli değil, aşırı bir has
sasiyetle izlediğimiz doğrudur. Bu alanda 
elimizden gelen, mümkün olan, makul 
olan bütün girişimlerin yapıldığı, bütün 
tedbirlerin alındığı ve nihayet bundan son
ra da bu politikanın en kararlı, en sürekli 
biçimde sürdürüleceği doğrudur. Eğer bu 
konuda sayın muhalefet sözcülerinin bi
ze önerecekleri bir ilave husus varsa; yani 
bu şekilde soyut ve muğlak ibarelerden ka
çınarak bize önerecekleri net bir tavır, net 
bir yol varsa, bunu uygulamanın imkân
larını da araştıracağımız tabiîdir. 
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Bu konuda bir süre önce ortak bir ka
rar kabul ederek, dayanışmasını, birliği
ni açıkça ortaya koymuş olan Türkiye Bü
yük Millet Meclisine Hükümetimin şük
ranlarını sunuyorum, Yüce Heyete saygı
lar sunuyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
Hükümet adına Sayın Dışişleri Bakanı 
Yılmaz'm yaptığı bu gündem dışı konuş
madan sonra, İçtüzüğümüz gereğince 
gruplara müracaat sırasına göre söz ve
receğim. 

Süre 10 dakikadır. 
İlk sıra, Doğru Yol Partisi adına, Sa

yın Vefa Tanır'm. (DYP sıralarından al
kışlar) 

DYP GRUBU ADINA VEFA TA
NIR (Konya) — Muhterem Başkan, muh
terem milletvekilleri; gündem dışı da ol
sa, Bulgaristan konusunun bu kürsüye ge
tirilmesinden dolayı Sayın Bakana teşek
kür ederim. 

Sayın Bakanı dinlediğimiz zaman, 
hele bir de kalemi elime alıp bu kronolo
jiyi çizdikten sonra, Sayın Bakan konuş
masını bitirirken elimizde ne var diye bak
tım; başarısızlık... 

Muhterem arkadaşlarım, farklı'bir 
rejim, rakip bir ittifak; ama uzun yıllar 
dost geçinmişiz. Hükümetler düzeyinde 
onlar bize gelmiş, biz onlara gitmişiz. Soy
daşlarımız zaman zaman göçe zorlanmış 
ise de, bu son göçe kadar, Sayın Bakanın 
sıraladığı gibi, 1925'teki, 1949'daki, 
1950'deki, 1968'deki bütün bu göç hare
ketlerinde Bulgaristan'da bir sıkıntı var; 
ama 1984'e kadar bir asimilasyon yok. 
1984'te tamamen bir asimilasyon başlıyor, 
1989'a kadar geçen beş yıl içerisinde de, 
biraz evvel burada dinlediğiniz gibi, yü
rekler acısı bir mezalim var. Ne yazık ki, 
bugüne kadar bu, Sayın Hükümet tara

fından bu acı dille bu kürsüye getirileme
di. Dış politikayı Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin politikası haline getiremez isek, 
görüyoruz ki, dış politikada hükümetler 
zayıf kalıyor. Bu, Sayın Bakana bir yük
lenme değildir. Dış politikayı bu yüce ça
tının içine getireceğiz ve bu yüce çatı'dış 
politikanın sahibi olacak. 

Acaba, bir Bulgaristan meselesiyle mi 
karşı karşıyayız? İki batı komşumuz, biri 
tahterevallinin bir tarafına, diğeri öbür ta
rafına oturmuş, biri olayları yükseltiyor, 
öbüründe ses yok, öbürü yükseltiyor olay
ları bunda ses yok... Geçtiğimiz iki mart 
evvel bugünkü Bulgaristan şiddeti Yuna
nistan'da da vardı. 

Elbette, bir Aysel geldiği zaman bay
ram yapmaya kalkarsak, elbette bir Aysel'i 
aile efradı içerisinde Konuta kadar geti
rip sevinç içine girersek, öbür tarafta 
"Bunlar birine bile memnun oluyorlar" 
anlayışına girerler. 

Bakın, kısa zamanda kaç tane Aysel 
girmiş; üç binin üzerinde; ama, ne Baş
bakan burada var, ne de Aysellere bir çi
çek sunan var... (DYP sıralarından al
kışlar) 

1 Zaman zaman dış politikayı biz bu
raya getirdik. SHP Grubu tarafından <la 
getirildi, Doğru Yol Partisi Grubu tarafın
dan da getirildi. Hatta, milletvekili arka
daşlarımız, gündem dışı, kaç defa Türk-
Yunan, Türk-Bulgar konusunu buraya ge
tirdi. Ama, ben hatırlıyorum, "Olaylar 
güzel gidiyor, niçin acele ediyorsunuz?.. İş
te Belgrad Anlaşması, işte Davos mesele
si... Sabrınız yok mu?.." gibi neredeyse bir 
terslenmediğimiz kalmıştı. Fakat, bugün 
Yüce Meclisin, şu anda Bulgar faciasını 
dinleyenlerin sayısı az da olsa, herhalde 
yüreklerimizde büyük yaralar açtı; tren
ler dolusu kovulmuş insandan, bugüne ka
dar bu çatı altında söz etmemek garip 
oluyordu. 
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Dış politikasını, hele böyle insan hak
larını, kendi anayasasını, kendi komünist 
parti programındaki maddeleri çiğnerce-
sine bu boyuta getiren Bulgarlar, acaba 
yalnızlar mı? Bulgaristan bu cesareti kim
den alıyor? Bulgaristan'da -bilebildiğimiz 
kadar- ne bir askerî güç üstünlüğü vardır, 
ne bir nüfus üstünlüğü vardır; ama Bul
garistan'da bize karsı büyük bir cesaret 
vardır. 

Bulgaristan, Türkiye'den daima 
korkmuştur. Neden korkmuştur?.. Türki
ye Hükümetinden değil, Bulgaristan 
Türklerden korkmuştur. 

3 Son otuz yıl içerisinde Bulgaristan'
da nüfus artışı Bulgar Milletinde hemen 
hemen sıfır, hatta eksidir. Bulgaristan özel 
kanunlar çıkarmıştır. 'Birden beşe kadar 
çocuk yapanlar şu şu şeylerden istifade 
eder; beş çocuktan fazla yapanlar vergi 
vermezler; yedi-sekiz çocuk yapan anne
lere "Kahraman anne" diye altın madal
ya takılır... Çünkü, Bulgaristan vatanda
şı; karısıyla-kızıyla, genciyle-ihtiyanyla, 
devletin çiftliklerinde, devletin herhangi 
bir müessesesinde ekmek parası için o ka
dar ezici bir iş, bir yük altında ki, Bulgar 
vatandaşı çocuk yapmaktan kaçmaktadır. 
Buna karşılık, Bulgaristan'daki Türk nü
fusunda artma vardır. İşte, Bulgaristan, 
kendi içindeki Türklerden,, onların nüfus 
artışından korktuğu için, son yıllarda bi
zim de pasifliğimizi görerek, bu asimilas
yona gitmiştir. 

Bu konuyu elbette ki, bugünden iti
baren, hatta 24 Mayıstan itibaren Yüce 
Meclisin malı yaptık. Mecliste bulunan üç 
siyasî partimiz, gruplarımız adına, bu kür
süden okunan bir bildiride bulunduk. 
Ama, politikaya böyle bakarsak nereye va
rabiliriz?.. Bu bildiri okunalı bugün 14 gün 
oluyor, sadece bu çatı altında mı kaldı? 
Belli yerlere ulaşabildi mi? Ben ondan da 
emin değilim, bu sadece burada kaldı; 
ama uluslararası bazı örgütler, bugün Sa-
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ym Bakanın burada anlattığı faciayı, ay 
larca evvel Yüce Meclisimize ve Meclisi
mizde bulunan bütün parlamenterlerimi
zin dolaplarına kadar getirmişti. Sayın Ba
kanın burada çizdiği kara tablo, aylarca 
evvel bu derginin içinde de yazıyor idi. 
Bilgileri bugün, bu derginin dışında, bun
dan daha ağırlıklı olarak almış değiliz. 

1984'e kadar, Bulgaristan'da bugün
kü ağırlıkta bir olay olmamıştı; ama 
1984 Aralık ayı ile 1985 yılı Mart ayı. ara
sında olaya, evvela isim değişiklikleriyle 
başlanmıştır. Bu duruma karşı bizden fev
kalade bir tepki gelmemiştir. Daha sonra, 
tutuklamalar, sonra hapse atmalar ve 
ölüm cezalan verilmeye başlanmış ve ni
hayet yurt içi sürgünler başlamıştır. Olay
lar, 1984, 1985, 1986, 1987 yıllarında bu 
şekilde sürüp gelmiş ve hudut dışı edilme
lerden sonra bu trenler yola çıkmıştır. Hal
buki, Hükümet, bu Meclisin tasvip ede
ceği bir genel görüşmeyi gündeme getire
bilirdi. Acaba biz getiremez miyiz?.. Bu 
noktaya geldikten sonra konuyu Yüce 
Meclisimizin meselesi haline getirmek 
için, İçtüzüğün verdiği haklardan istifa
de ederek, iki siyasî parti birleşerek, Bul
gar meselesini bir Meclis araştırması ve
ya bir genel görüşmeyle müzakere edecek 
bir yol bulamaz mıyız?.. Hayır bulamayız. 
Çünkü, Meclisin gündemi yedi sekiz aya 
kadar tıkanmıştır. Bunu milletin malı yap
mak istiyoruz; onun için gensoruya da gi
demeyiz. Bu yolu siz açacaksınız. Eğer bu 
konuyu, milletin malı ve Yüce Meclisin 
meselesi haline getirmek istiyorsanız, gün
demi açma vazifesi size düşmektedir Sa
yın ANAP grubu. 

Değerli milletvekilleri, bu konuyu 
gündem jdışı olarak getiremeyiz; çünkü, 
artık, Sa^ın Bakanı dinledikten sonra, bu 
boyutlara varmış olan bir meseleyi, gün
dem dışının verdiği kısa zaman imkânı 
içerisinde, bundan daha ötede bu kürsü
ye getirme, imkânımız yoktur. 
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1984 yılından itibaren Bulgarların 
adım adım isim değiştirme, Bulgaristan'
dan göç ve adam öldürmeye kadar varan 
eylemlerine karşı biz ne yapmışız?.. Belg-
rad konuşması, Balkan Dışişleri Toplan
tısı ve bütün bunlarda biz, daima barışçı 
gözle konuya yaklaşmak istedikçe; onlar, 
Türkleri yurt dışı edinceye kadar olayları 
tırmandırmışlardır. Acaba bu yurt dışı 
ediş de uluslararası hukuk kuralıyla mı ol
maktadır? Vatandaşlarımız geliyor; bugü
ne kadar da 3 binin üzerinde vatandaşı
mız yurda gelmiş. Bu geliş, acaba hukuk 
kuralları içinde midir? Hayır. Bu geliş de 
hukuk kuralları dışındadır. İnsan Hakla
rı Beyannamesi, Bulgar hadisesi karşısın
da nerede?.. Hükümetin, İnsan Hakları 
Beyannamesine dayanarak başvuracağı 
yerler yok mu? Sayın Bakan bize sadece 
faciayı çizdi. Şimdi, bu kısa zaman içeri
sinde Doğru Yol Partisi Grubu olarak ko
nuya beraber eğilelim, çıkış yolunu bera
ber bulalım. Bu konuyu, gruplar üzeri bir 
mesele yapalım ve bunu arayalım; ama pe
şin bir şey söylüyoruz : Kapıları açtık; -
biz istesek de, istemesek de- gönülleri de 
açıyoruz... İlk defa, "Fak-Fuk-Fon"un 
böyle iyi bir işe yarayacağını da, bugün 
Sayın Bakanın bu kürsüdeki sözleriyle öğ
renmiş olduk. 3 milyar lira helal olsun; da
ha fazlasını da verelim. Dün, Sayın Ge
nel Başkanımın grup toplantımızda dedi
ği gibi, üç dilim ekmeğimiz varsa, ikiye ra
zı olalım; ama, 500 senedir orada Türk
lük nöbeti tutan, kendiliklerinden değil, 
vaktiyle bizim götürüp bıraktığımız insan
lara ekmeğimizin bir parçasını verelim, di
yoruz. (DYP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

Bulgaristan konusunu Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin meselesi haline ge
tirmeye, herkesten önde biz varız. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Tanır. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Onural Şeref Bozkurt; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ONURAL 
ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın 
Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bildiği
niz gibi, son günlerde Bulgaristan'daki 
soydaşlarımıza Bulgar yönetimince reva 
görülen insanlık dışı, uluslararası anlaş
malara aykırı ve çağımızda hiçbir devlete 
yakışmayacak utanç verici davranışlar, 
maalesef, yoğunluk kazanmış bulunmak
tadır. Bulgaristan'daki yönetimin, gasp et
meye çalıştığı azınlık haklarının iadesi 
amacıyla son haftalarda barışçıl gösteri 
yürüyüşleri ve açlık grevleri yapan soydaş
larımıza karşı, kuvvet kullanarak kan dök
mesi, Türkiye'de ve uluslararası camiada 
derin infial ve nefret uyandırmıştır. 

Bulgaristan'da, her ne kadar 1984 yı
lında uygulamaya konulmuş gibi gözükse 
de, daha 1950'li yıllardan itibaren varlı
ğını belirli ölçülerde göstermeye başlayan 
Bulgar asimilasyon politikasını, Türklerin, 
Türk olmayıp, beş asırlık Osmanlı döne
minde zorla Müslümanlaştırılmış Bulgar 
soyundan geldikleri gibi, hiç kimsenin, 
hatta ve hatta sokaktaki Bulgar vatanda
şın dahi inanmadığı bir iddiayla savunma
ya kalkıştıklarını Hepimiz biliyoruz. Müs
lüman Türk azınlığın hem millî hem dinî 
benliğini hedef alan bu asimilasyon poli
tikası, maalesef, 1950'li yıllardan itibaren, 
perde perde, aşama aşama sahneye konul
muş; soydaşlarımız katledilmiş, çok sayı
da soydaşımız toplama kamplarına sevk 
edilmiş, tutuklanmış, ağır cezalara maruz 
bırakılmış, işkence görmüş ve sürgünlere 
kadar giden bir seyir takip etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, hiç kuşkusuz, 
Bulgaristan'daki Müslüman Türk azınlı
ğın sorunlarını, Türkiye'de mevcut siyasî 
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partilerin hiçbirinin, bir siyasal spekülas
yon konusu yapmayacağına hepimiz ina
nırız; böyle olmasını hepimiz temenni ede
riz. Esasen, benden evvel konuşan bir sa
yın muhalefet parti sözcümüzün bu isti
kametteki sözlerinin de, arza çalıştığımız 
bu ortak kanaatin bir tezahürü olarak ka
bul edilmesi gerekir. Ne var ki, Hüküme
timizin, hadiselerle ilgili, bugüne kadar 
ortaya koyduğu tavrını küçümsememek 
gerektiğini de kendilerine hatırlatmayı bir 
vazife telakki ediyorum; 

Hiç unutulmamalıdır ki, 1970'li yıl
lardan itibaren, Bulgaristan'da, Türkçe 
eğitim yapan okullar kapatılmış, Sofya 
Radyosunun Türkçe yayınlarına son ve
rilmiştir. Eğer o günden itibaren, o gün 
işbaşında bulunan hükümetler de, Hükü
metimizin gösterdiği basireti, hassasiyeti, 
kararlı ve sürekli tepki ve tavrı ortaya koy-
salardı, zannederim, 1984'lerde ortaya çı
kacak hadiselere, bir ölçüde daha o tarih
lerde engel teşkil ederlerdi. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Bulgaris
tan'daki soydaşlarımıza yapılan baskılar, 
elbette, sadece Türkiye tarafından ortaya 
sürülen iddialar mahiyetinde değildir. Bu 
iddialar, hatta çoğu görgüye müstenit ola
rak, uluslararası platformda da sık sık 
gündeme getirilmekte ve konu edilmekte
dir. Bulgar zulmü, dünya çapında basın 
ve yayın organlarında da geniş yankı bul
muş, insan hakları alanında faaliyet gös
teren uluslararası kuruluşların raporlarıy
la ve hatta kimi zaman da görgülerle, gör
gü beyanlarıyla tespit edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, maalesef, şu 
içinde bulunduğumuz aşamada, soydaş
larımız, atalarından kalan topraklarını 
terk etmeye zorlanmaktadırlar. Bu zorla
manın vuku bulduğu şu esnada, bütün 
dünya bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriye
ti bu soydaşlarımıza bağrını açmaya ha
zırdır; bunu hukuken, bunu kavlen ve bu

nu fiilen de ortaya koymaya başlamıştır. 
Oradaki Türklere yapılan insanlık dışı uy
gulamalar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti
nin yanı sıra, bu ülkenin nüfusunu oluş
turan 55 milyon insanın da yüreğini sız
latmaktadır. Bulgar Devletinin, savunma
sız insanlara saldırması, Türklere duyduk
ları ezelî hıncı ve kini, oradaki masum soy
daşlarımızdan çıkarmaya kalkışması, hiç
bir zaman kabul edemeyeceğimiz bir hu
sustur; bu böylece bilinmelidir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, esa
sen, Bulgaristan'a bu trajik sorunun mü
zakerelerle çözümlenmesi, Türk azınlığın 
haklarının iadesi ve isteyen azınlık men
suplarının Türkiye'ye göçünü, ta öteden 
beri önermektedir; ancak, hepimizin de 
bildiği gibi, Bulgaristan Hükümeti maa
lesef buna yaklaşmamıştır. Bulgaristan'ın 
menfi tutumu, Türkiye Cumhuriyeti ta
rafından çeşitli uluslararası forumlara gö
türülmüştür. Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu ile çeşitli organları, İslam Konfe
ransı Örgütü, Avrupa Konseyi, Avrupa 
Güvenlik ve işbirliği Konferansı (AGIK), 
Kuzey Atlantik Assamblesi ve Parlamen-
tolararası Birlik (IPU) bu forumlar ara
sındadır. Bulgaristan olayları, bu forum
larda, bizzat temsilcilerimiz marifetiyle ve 
kimi zaman da temsilcilerimizin gayret
leriyle, bazı yabancı ülkeleri temsil eden 
ve orada delegasyon sıfatıyla bulunan tem
silciler marifetiyle de dile getirilmiştir. Ar
tan uluslararası baskılar ve Türkiye'nin 
devam eden çağrıları, öyle anlaşılıyor ki, 
Bulgaristan'ı, yeni bir durum muhakemesi 
yapmaya ve 23 Şubat 1988 günü imzala
nan protokol çerçevesinde bir diyalogu 
başlatmaya sevk etmiştir. Bu diyalogun 
esas amacı, Türk azınlığın sorununa bir 
çözüm getirmek, diğer bir ifadeyle, soy
daşlarımızın hayat şartlarım düzeltmek ve 
arzu edenlere Bulgaristan'ı terk etme im
kânını sağlamaktır. 
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Todor Jivkov yönetiminin, Türk azın
lığının varlığını dahi inkâr eden katı tu
tumunu ve soydaşlarımızın millî, dinî ve 
kültürel özelliklerini ortadan kaldırmayı 
hedefleyen politikalarını sürdürmeye de
vam etmesi üzerine, maalesef, ortaya çı
kan bu diyalog başarısız kalmak duru
munda olmuştur. 

Bulgar yönetiminin, ülkesindeki 
Türk azınlığa karşı baskılarını, son olarak, 
yeniden kan dökmeye kadar vardırması, 
tüm dünyanın dikkatini bu ülkede yaşa
nan trajediye çevirmiştir. Olayların mey
dana geldiği ve Türk azınlığın yaşadığı 
Kuzey Doğu ve Güney Bulgaristan dış 
dünyaya kapalı tutulmaktadır. Çok sayı
da soydaşımız öldürülmüş ve yaralanmış
tır. Bununla birlikte, Avrupa Güvenlik ve 
işbirliği Konferansı Viyana Kapanış Bel
gesini imzalamış bir ülkede sürdürülmekte 
olan vahşet karşısında, insan haklarına 
önem verdiklerini iddia eden ülkelerin 
gösterdikleri tepkiler, maalesef yeterli ol
maktan uzaktır. Halen devam etmekte 
olan Paris insanî Boyut Konferansında, 
giderek daha çok sayıda ülkenin bu konu
ya eğilmesini ve Bulgaristan'a, sürdürdü
ğü akıl dışı politikalara son vermesi için 
baskı yapmalarını; Bulgaristan'a uluslara
rası heyetler göndererek, durumun yerin
de tespitine gayret göstermelerini bekledi
ğimizi burada ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Bulgaristan'
ın, tüm mal varlıklarını geride bıraktıra
rak, parasız pulsuz sınır dışı ettiği soydaş
larımız, ülkemize gelmektedirler. Türki
ye, bu soydaşlarına yüreğini ve kapılarını 
sonuna kadar açmıştır. Ancak, bu mazlum 
insanların yıllar boyu sarf ettikleri emek
leri bir çırpıda yok edilip, ellerine birer va
liz vererek Bulgaristan'dan atılmalarının 
bir insafsızlık olduğunu huzurunuzda ifa
de etmek istiyorum. Bu, insafsızlıktır; bu, 
günahtır... 

Bulgaristan, bu insanların emekleri
nin karşılığını mutlaka ödemelidir. Bu ara
da, ülkemize gelen soydaşlarımıza yardım
cı olunması için etkili tedbirlerin alınma
sı önem arz etmektedir. Türkiye ile Bul
garistan arasında coğrafyanın mc&bur kıl
dığı ve evvelce olduğu gibi iyi komşuluk 
ilişkilerinin tesisi, oradaki soydaşlarımıza 
karşı sürdürülen baskılara son verilmesi ve 
isteyen Türklerin Türkiye'ye gelebilmesi 
için, bir göç anlaşması imzasıyla ancak 
mümkündür. 

Sayın Başbakanımızın Brüksel'de 
yaptığı konuşmada, bir göç anlaşmasını 
müzakere etmek üzere Bulgaristan'ı gö
rüşme masasına davet etmesini memnu
niyetle karşılıyoruz. 

Değerli Başkan, değerli milletvekille
ri; yüksek huzurlarınızda, özellikle de
mokrasi havarisi kesilen ve kendilerini za
man zaman âdeta başka ülkeler nezdinde 
bir müfettiş görevi ile görevlendiren, bir 
müfettiş görevini kendisine yakıştıran Ba
tılı müttefiklerimize de bazı tarizlerde bu
lunmak istiyorum. Başka ülkelerdeki en 
ufak idarî uygulamalara bile karışmak is
teyen ve kendilerinde, başka ulusların ege
menlik hakları üzerinde söz söyleme cü
retini gören ve gösteren, sözümona özgür
lükçü Batılı dostlarımız, ne yazık ki, ça
ğımızın utanç verici bu trajedisini görme-
mezlikten gelmekte, âdeta gözleri bağlan
makta ve vicdanları mühürlenmektedir; 
fakat, Büyük Türk Milleti, her zaman, 
Bulgaristan'daki soydaşlarının maruz kal
dığı zulüm karşısında, tüm imkânlarını se
ferber etmek suretiyle, onların yanı başın
da yer almaya devam edecektir. Tarihi ya
zan tarihçiler ise, Bulgaristan'daki soydaş
larımıza karşı girişilen bu çağ dışı işken
ceyi ve işkence sahiplerini, onların arka
sında olanları ve onlara seyirci kalmak su
retiyle vicdanını kilitleyenleri, tarihin o 
şaşmaz terazisinde tartacak ve ibretle kay
detmekte geç kalmayacaktır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, 
Türk Milletinin temsilcileri olarak bizler, 
Bulgaristan'daki Türk azınlığa karşı sür
dürülen çağdışı politikayı her zaman izle
yecek, takip edecek ve bu konuda alınması 
lazım gelen tedbirleri almaktan geri kal
mayacağız. 

Anavatan Partisi Grubu olarak, hu; 
zurda bir kez daha arz etmek isteriz ki, 
Hükümetimizi, bugüne kadar olduğu gi
bi, kararlı tutumunda, her zaman destek
lemeye devam edeceğiz. Muhalefet parti
si mensubu sayın konuşmacıların, diğer si
yasî partilerin değerli temsilcilerinin, 
-biraz evvel Sayın Dışişleri Bakanımızın 
ifade ettiği gibi- Hükümetimizin alacağı 
tedbirlere inzimamen önerecekleri her
hangi bir tedbir var ise, bunu da tüm sa
mimiyetimizle değerlendirmeye hazır ol
duğumuzu burada ifade ediyor, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bozkurt. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın İstemihan Talay; buyurun 
efendim. 

SHP GRUBU ADINA M. ISTEMİ
HAN TALAY (İçel) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Sayın Dışişleri Baka
nına, Türkiye Büyük Millet Meclisine, 
Bulgaristan'daki Türklerin karşı karşıya 
bulunduğu insanlık dışı baskılarla ilgili 
olarak verdiği bilgilerden dolayı, SHP 
Grubu adına teşekkürlerimizi sunuyorum. 
Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisini 
bilgilendirme sürecinin, Özal Hükümet
leri döneminde, hem iç ve hem de dış po
litika konularında ne kadar ihmal edildi
ğini, bu vesileyle bir kez daha bilgilerini
ze sunmak ve hatırlatmak istiyorum. 

Demokrasilerde, hükümetlerin, mil
lî dış politika sorunlarındaki en büyük yar

dımcıları halktır, onun temsil yeri olan 
parlamentodur ve muhalefet gruplarıdır. 
Ne yazık ki, Başbakan Özal, bu gerçeği 
bir türlü kavrayamamış ve dış politikayı 
bir kişisel kuvvet sahası ve iç politika mal
zemesi olarak görmekten vazgeçememiş
tir. Sayın Dışişleri Bakanı ise, ilk başta 
muhalefet liderlerine bir iki brifing vere
rek, bu konuda kattlımcr ve gerçekçi bir 
politika izleyeceği umudunu kamuoyun
da uyandırmış; ancak, bu olumlu çabanın 
Türkiye Büyük Millet Meclisine yansıma
sı, beklediğimiz düzeyde gerçekleşeme
miştir. 

Hükümetin, ülke çıkarlarını en iyi şe
kilde savunabilmesinin tek yolu, uluial so
runlarımız etrafında, diğer partilerin de 
desteğini sağlayacak şekilde, etkin bir di
yaloga girmesidir ve bugün, böyle bir olu
şumu görmekten mutluluk duyduğumu
zu ifade etmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bulgaristan'da, son günlerde Türkler üçe
rinde artan baskılar, yaralama ve ölümle
re yol açan uygulamalar, soydaşlarımızın 
karşı karşıya bulundukları insanlık dışı tu
tumların somut örnekleridir. Yalanlanma
yan haberlere göre, Bulgar silahlı kuvvet
leri Türkler üzerine silahla saldırmış, pek 
çok ölü ve sayısı bilinmeyen yaralının var
lığı basından öğrenilmiştir, önceleri, 
Avusturya, Yugoslavya gibi ülkelere sınır 
dışı edilen Türkler, şimdi, trenlerle, sınır
larımızdan ülkemize gönderilmeye başlan
mıştır. Edindiğimiz bilgilere göre, bu ra
kam 3 bin civarındadır. 

Soydaşlarımızın öncelikle Bulgaris
tan'da, bu mümkün olmazsa ülkemizde 
insanca bir yaşama kavuşması, kuşkusuz 
ki, hepimizin ortak dileğidir. Ancak, bu
gün yoğun baskıların ortaya çıktığı 
1984'ten beri, Özal Hükümetinin, Bulga
ristan'da yaşayan Türklerin dramını dün
yaya tam olarak anlatamadığı ve olası bir 
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göç anlaşmasının somut planlamasını da 
yapamadığı ortaya çıkmıştır. Sayın Genel 
Başkanımız inönü'nün de vurguladığı gi
bi, Hükümetin, bütün imkânları kullana
rak Bulgaristan'la bir göç anlaşmasını ger
çekleştirmesi zorunluluğu vardır. Bulga
ristan Türklerinin ellerindeki yüzükleri bi
le alınarak, bir valiz ve 100 leva ile sınır 
dışına atılmaları, Bulgaristan Hükümeti
nin ırkçı ve çağdışı rejimini açıkça kanıt
lamaktadır. Türkiye bu dramı bütün dün
yaya duyurmak ve anlatmak mecburiye
tindedir. Ne yazık ki, uluslararası plat
formlarda gündeme getirilmeye çalışılan 
Bulgaristan Türklerinin sorunları, henüz 
dünya devletlerinin icra ve karar organ
larına anlattlabilmiş değildir. Bence me
selenin özü buradadır. Sadece uluslararası 
platformlar yeterli değildir, karar merci
lerinde bu doğrultuda bilgilendirilmeleri 
ve kendi düşüncelerimiz doğrultusunda 
uyarılmaları gerekmektedir. 

Daha kısa bir süre önce, Antalya da 
ev sahipliğini yaptığımız Kuzey Atlantik 
Assamblesi İlkbahar Toplantısında, Bul
garistan Türkleriyle ilgili bir ortak dekla
rasyonun yayımlanması sağlanamamış; fa-» 
kat, sadece başkanlık basın bildirisiyle, za
yıf bir konumda, bu husus dünyaya du-
yurulabilmiştir. Birçok NATO ülkesi par
lamenterinin, böyle bir sorunumuz oldu
ğundan dahi haberdar olmadıkları orta
ya çıkmıştır. En güçlü olduğumuz bir plat
formda, kendi evimizde böyle bir sonucu 
alamamak, bizim için, kuşkusuz ki, bir 
başarısızlıktır. Türkiye, soydaşlarının karşı 
karşıya bulunduğu vahşeti dünyaya duyur
mak ve gerekli destekleri sağlamak için her 
türlü arayışa girmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Bakanın katıldığı Avrupa Güvenlik 
ve işbirliği Konferansı insanî Boyut Top
lantısında da, özellikle Avrupalı ülkelerin, 
Bulgaristan'ın Türk azınlık üzerindeki 
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eritme politikalanna tepkileri, maalesef, 
beklenenden cılız olmuştur. Özetle, Tür
kiye, şu anda, bu sorununu dünyaya ta
nıtmakta fazla başarılı görülmemektedir. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gi
bi, bu konu, benim de üyesi olduğum Av
rupa Konseyine Üye Olmayan Ülkeler 
Komisyonunda da gündemde bulunmak
tadır. Bulgaristan, sürekli olarak, Türkle
rin durumunu incelemek için kendi ülke
sine bir gözlemci heyetin gönderilmesini 
reddederken, dokümanlara dayanarak bir 
raporun hazırlanıp, Parlamenter Meclis
te görüşülmesi Komisyon tarafından be
nimsenmişti. 13 Nisan 1989 tarihinde, tas
lak raporun Komisyonda kesinleştirilme
sine yönelik bir toplantıda, Bulgaristan'
ın bir konsey heyetini kabul edeceğini Ko
misyon Başkanlığına duyurduğu anlaşıl
dı. Bulgarların, ilk kez, sınırlarını, bir Av
rupa heyetine açmaları şeklinde ortaya çı
kan bu süpriz gelişme, Komisyonumuzun 
yoğun baskılarının ve Türk heyetinde bu
lunan parlamenterlerin yoğun çabalarının 
bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 

12-18 Temmuz tarihleri arasında Bul
garistan'da görev yapacak olan bu heye
te, Bulgar büyükelçisi bir Türk parlamen
terin katılmasını istemediklerini belirttiği 
için, maalesef, benim katılmam mümkün 
olmamaktadır. Ancak, Ankara'da Bulgar 
Büyükelçiliğine başvurarak, bu tarihler 
arasında kendi olanaklarımla Bulgaris
tan'a gidebilmek için vize talebinde bulun
dum ve şu anda bu talebimin cevabını 
beklemekteyim. 

Ayrıca, Sayın Bakanın istediği öne
riler doğrultusunda Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde oluşturulacak bir ortak ko
misyonun, Bulgaristan'a gidip oradaki 
soydaşlarımızın durumunu yerinde ince
lemek ve durumlarını irdelemek için bir 
heyetin gönderilmesine ilişkin talebimizin 
Bulgaristan'a resmen iletilmesi de, bir par-
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lamento tutumu olarak herhalde kamuo
yunda olumlu yankılar yapacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
21 inci Asra girmek üzere bulunan ve 
Doğu-Batı arasında yumuşama rüzgârla
rının estiği dünyamızda, Bulgaristan 
Türklerinin karşı karşıya bulunduğu bu 
mezalim, belki de bu astın en büyük 
dramlarından biri olarak tarihe geçecektir. 

Üzülerek belirtmeliyim ki, Hükümet, 
karşılıklı denge ve çıkar ilişkisini ihmal 
ederek, pasif ve duygusal kararlarla, Bul
garistan Türklerine gelebilecek dış destek
leri zaafa uğratan bir tutum içinde görün
mektedir. Örneğin, Atatürk Türkiyesine 
karşıtlığını her vesileyle ifade eden iran'
daki molla rejiminin, Bulgaristan'la yakın
da çok üst düzeyde temaslarda bulunaca
ğı bilinirken, Bulgaristan'da ezilen Müs
lüman Türklerin haklı davalarına hiçbir 
destek vermediği ortadayken, bayrağımı
zın yarıya indirilmesi, halkımızın haklı 
tepkisini çekmiş bulunmaktadır. Kim için, 
ne için ve hangi dostluk tutumunun kar
şılığında İran'a bu iyi niyet jestinde bu
lunduğumuz konusunun Hükümetçe 
açıklanmasını bekliyoruz. 

Ayrıca, basından öğrendiğimiz kada
rıyla, bu konuda Saym Cumhurbaşkanı
nın tutumuyla Sayın Başbakanın tutumu 
arasında da farklılıklar görülmektedir. 
Cumhurbaşkanlığı bayrağının indirilme-
diği, buna karşın, Sayın Başbakanın, bay
rakların yarıya indirilmesine ilişkin bir 
emir verdiği, basından öğrenilmiştir. Aca
ba, bu bir iç politika uygulaması mıdır, 
yoksa bir dış politika uygulaması mıdır? 
Bunu da öğrenmek istediğimi bilgilerini
ze sunuyorum. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Bu
nun Bulgaristan meselesiyle ilgisi nedir? 

M. İSTEMİHAN TALAY (Devam
la) — İran, Türklere destek vermeyen bir 

konumda ve biz İran'a bü jesti yapıypruz, 
onu ifade etmek istedim. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 
— Anlamazlar, anlamazlar. 

M. İSTEMİHAN TALAY (Devam
la) — Değerli milletvekilleri, öte yandan, 
MIG-29 uçağıyla ilgili gelişmeler de, Hü
kümetin, dış politikayı ne kadar baskıla
ra açık bir şekilde yürüttüğünü ortaya koy
maktadır. Alçaktan uçan füzelere karşı bü
yük etkinliğe sahip bu uçağın alelacele 
Sovyetler Birliğine iadesi bir iyi niyet jes
ti olsa bile, pilotun amerika'ya gönderile
ceğine ilişkin ve yalanlanmayan ilk açık
lamalar, bu jesti âdeta notralize etmiştir. 

Başta söylediğim unsura geliyorum: 
Dış politikadaki ilişkilerimizi ve jestlerimi
zi, sorunlarımıza katkıyı, sorunlarımıza ne 
Ölçüde destek alacağımızı hesap ederek 
ona göre uygulamak zorundayız. Yoksa, 
ne İsa'ya, ne Musa'ya yaranacak jestler
le, haklı davalarımızı dünya kamuoyunda 
savunmamız mümkün olmayabilir. Bunun 
da burada Ukde edilmesinin nedeni budur. 

Değerli milletvekilleri, Türk halkı, 
yakın komşusu Sovyetler Birliğinden, Bul
garistan'daki Türklerin durumunun iyileş
tirilmesi için olumlu katkılar beklemekte
dir. Bu, Sovyetler Birliğinin, Bulgaristan'
daki Türk azınlığın, içinde bulunduğu 
mezalime gözünü kapamasına engel olma
sını, halkımız tarafından beklediğimizi, 
burada ifade etmek istiyorum. Glasnost 
rüzgârlarının estiği komşumuz ve Doğu 
Blokunun lideri durumundaki Sovyetler 
Birliğinin, Bulgaristan Hükümeti üzerin
deki baskı ve çabaları, Türk halkının Sov
yet halklarına olan dostluk ve güven, duy
gularını da pekiştirecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bulgaristan'daki Türklerin, Bulgaristan'
da insan gibi yaşamalarına olanak tanıya
cak her türlü girişimin, bütün devletler 
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aezdinde yapılması için, Hükümetin her 
türlü çabayı göstermesini diliyor ve bekli
yoruz. Bu konuda, her zaman, Hüküme
te destek vereceğimizden kimsenin kuşku
su olmamalıdır. 

Kıbrıs konusunda olduğu gibi, uz
man heyetlerin, gerektiği takdirde Avru
pa kamuoyunda Türk tezlerini savunacak 
şekilde gönderilmeleri ve çeşitli demokra
tik örgütlerle, kiliselerle ve insan hakları
nı savunan derneklerle ilişkiler kurmala
rı, herhalde yararlı bir faaliyet olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sözlerimin başında da belirttiğim gibi, 
Hükümetin, Kıbrıs, Yunanistan, NATO 
zirvesi, konvansiyonel silahların sınırlan
dırılması ve diğer komşularımızla olan iliş
kilerimizde de Türkiye Büyük Millet Mec
lisine gerekli bilgileri vermesi ve beklenen 
destekleri alması gerekmektedir. 

SHP Grubu olarak, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde Dış politika üzerinde 
açılacak bir genel görüşmenin, ulusal so
runlarımızın tartışılıp değerlendirilmesi
ne ve Hükümetimizin Parlamento deste
ğiyle daha güçlü olarak bu davaları savun
ma olanağına kavuşacağına inanıyor, Yü
ce Heyetinize şahsım ve grubum adına 
saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Talay. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sa
yın Başkan, izin verirseniz, Kuzey Atlan
tik Assamblesi Başkanvekili olarak, değerli 
konuşmacının konuşmasındaki bir noktayı 
düzeltmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet ko
nuştuktan sonra gruplar cevap verdi; As-
samble ile ilgili bir husus değil... 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli)-Ku-
zuy Atlantik Assamblesi ile Hükümetin 
bir ilişkisi yoktur... 

BAŞKAN — Efendim, burada Hü
kümet konuşuyor... 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — As-
samble ile Hükümetin bir ilişkisi yoktur 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet, sa
taşmadan dolayı söz isteyebilir... 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — 
Orada ortak deklarasyon olmaz, Kuzey 
Atlantik Assamblesi toplantılarında, ka
rarlar onaylanır. Nitekim 1985, 1986, 1987 
yıllarında parlamenterlerden oluşan Türk 
Grubu heyeti, üç karar aldırmıştır. Kuzey 
Atlantik Assamblesinin Antalya'da yaptı
ğı toplantının, Hükümetle organik hiçbir 
ilişkisi yoktur. ANAP, SHP ve DYP'li mil
letvekillerinden oluşan bir grup, Türkiye'
yi temsil etmiştir; Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetini değil Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) -

Olur mu?.. Hükümet bu milletin nesi?.. 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 

Olur mu canım?!.. 
BAŞKAN — Gündem dışı konuşma

lara devam ediyoruz. 
2. — Bursa Milletvekili Abdülkadir Cenk

çiler'm, Bursaspor ikinci Lig Profesyonel Futbol 
takımmtn durumuna ilişkin gündem dtst konuşması 

BAŞKAN — Bursa Milletvekili Sa
yın Abdülkadir Cenkçiler'in, Bursaspor'-
un durumu hakkında gündem dışı söz ta
lebi vardır. 

Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

ABDÜLKADİR CENKÇİLER 
(Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; bir spor olayıylı ilgili olarak gün
dem dışı söz almış bulunuyorum. Hepi
nizi saygıyla selamlarım. 

Spor, dünya devletlerini ve özellekle 
ülkemizde hepinizi yakından ilgilendiren 
önemli konulardan bir tanesidir. Huzuru-
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nuzda, ikinci millî ligde şampiyon olan 
Bursasporun hakkını korumak üzere bu
lunuyorum. 

Sanıyorum ve öyle inanıyorum, sade
ce ben değil, bütün Bursa milletvekilleri
nin de ittifak ettiği bir konuyu gündeme 
getirmiş oldum. Bursaspor, ikinci ligdeki 
takımı kurulduğundan beri, (A) takımı gi
bi, büyük performans göstermiş ve birin
ci lige çıkma hakkını kazanmıştır. Birinci 
ligdeki takımların bir başka ligde oynama 
hakkını, Federasyon karar altına almıştır; 
böylece, daha çok sayıda futbolcunun lig
lerde oynayabilmesi ve futbol mektebi gö
revi yapması mümkün olmuştur. 

Futbol takımlarının ideali, kazan
mak, başarıya ulaşmak ve üst lige çıkmak; 
neticede gayesi şampiyon olmaktır. Bu ga
yeyle, yıllardır başarıdan başarıya koşan 
Bursaspor ikinci Lig Takımı, maddî ve 
manevî bütün gayretleri sonucu, birinci li
ge çıkmaya hak kazanmıştır. Bütün Bur
sa milletvekilleri gibi, ben de, beklediği
miz bu mutlu sondan dolayı çok sevinçli
yiz. Bu sevincimizi yaşarken, Federasyon 
yetkilileri, nizamnameye göre, birinci li
ge çıkamayacağımızı söylemektedirler; ya
ni, Bursamızı cezalandırmaktadırlar. 

Nizamnameye, yanlış yaparak böyle 
bir hüküm kuyduysanız, bunu değişteri-
bilirsiniz. Bu, bir arayışın hükmü değil
dir. Yanlışlık, tespit edildiği yerden itiba
ren düzeltilir. 

Kaldı ki, Futbol Federasyonu hatalı 
bir tutum içerisindedir. Bursaspor ikinci 
Lig Profesyonel Futbol Takımı, önüne çı
karılan bütün engelleri aşarak, mutlu so
na ulaşmış, şampiyonluğu elde etmiştin 
Görüşümüze göre, halen yürürlükte olan 
mevzuatta, bu şampiyonluğu engelleyici 
hiçbir hüküm mevcut değildir. Bu aşama
dan sonra, önemli olan, Futbol Federas
yonunun bu konuda kazanılmış haklara, 
hukukun üstünlüğüne saygılı, hak, hukuk 

kaidelerine uygun olarak,,kendinden bek
lenen basiretli ve müspet bir karar vermek 
suretiyle, ihtilaf yaratılmasına meydan 
vermemesidir. Futbol Federasyonu Başka
nının, daha önce, "Bursaspor İkinci Lig 
Profesyonel Takımı şampiyon olursa birin
ci lige terfi edemez" şeklinde vermiş ol
duğu beyanını, hukuka aykırı, yetkisini 
aşan ve kendi açısından büyük bir talih
sizlik olarak addediyorum. 

Bizim görüşümüze göre, Bursaspor 
ikinci Lig Profesyonel Takımı, şampiyon 
olmuş ve birinci lige yükselmiştir. Bu ko
nudaki hukuksal dayanaklarımız şunlar
dır: 7 Haziran 1988 tarihinde Resmî Ga
zetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 
3461 sayılı Federasyonun Kuruluş ve Gö
revleri Hakkında Kanunun 10 uncu mad
desine dayanılarak, Federasyonca belirle
nen ve 11 AĞustos 1988 tarihinde yürür
lüğe konan 88-89 lig statüsünde -ikinci kıs
mın 6 ncı maddesinde- yükselme ve düş
me esasları belirlenmiştir, anılan madde
nin (c) bendinde, ikinci lig müsabakala
rında 88-89 sezonunda (A), (B), (C) grup
larında birinci dereceyi alan üç takımın, 
mutlak surette birinci lige yükseltileceği 
hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, bi
rinci lige terfi ettiği hüküm altına alınan 
Bursaspor ikinci Lig Takımı, başka bir iza
ha gerek duyulmaksızm, hiçbir makam ve 

• kuruluşun izni ve onayına gerek olmaksı
zın, birinci profesyonel lige yükselmiştir. 

Söz konusu statüde bu durumun ak
sini gösteren hiçbir hüküm mevcut değil
dir. Nitekim, TRT ve bütün basın, bu hü
küm doğrultusunda, Bursasporun şampi
yonluğunu kamuoyuna açıklamıştır. Bun
dan sonra, Futbol Federasyonunun, 
88-89-90 sezonu lig statüsünü belirlerken, 
Bursasporun kazanılmış hakkını gözetme
yip, birinci ligde iki profesyonel takımının 
bulunmasını bir hükümle engellemesi ha
linde, Bursasporun bu konudaki tüm ya
sal hakları saklı kalmak kaydıyla, 3461 sa-
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yılı Kanunun 24 üncü maddesinden fay
dalanmak suretiyle, şampiyon olmuş ikin
ci lig futbol takımını, tüm hak ve huku
kuyla birlikte bir şirkete devir veya kira
lama hakkı bulunduğundan, şampiyon ta
kımın, başka bir isim altında birinci lige 
devam edebileceğinin kabul edilmesi ge
rekmektedir. Nitekim, Bursasporun 
13.5.1989 tarihinde yapılan kongresinde 
alınan kararla, bu konudaki yetki, 
13.5.1989 tarihi itibariyle, yönetim kuru
luna verilmiş bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, Bursaspor İkinci Lig 
Profesyonel Futbol Takımı 1988-1989 se
zonu sonunda şampiyon olmakla, Futbol 
Federasyonunca yürürlüğe konan lig sta
tüsünün 6 ncı maddesinin (c) bendi hük
mü uyarınca, otomatik olarak, 14.5.1989 
tarihi itibariyle, hukuken ve fiilen birinci 
lige yükselmiştir. 

Futbol Federasyonunun bu konuda 
bir karar vermesine gerek olmadığı gibi, 
herhangi bir karar verme yetkisi de bulun
mamaktadır. Futbol Federasyonunun yet
kisi doğrultusunda belirleyebileceği, an
cak, 1989-1990 lig statüsüdür. Bu statü de, 
Bursasporun kazanılmış bu hakkını gör
mezlikten gelerek bir engel getirdiği tak
dirde, Bursasporun itiraz ve dava ile ilgili 
tüm haklarının saklı kalması kaydıyla, 
şampiyon takımın, 3461 sayılı Kanunun 
24 üncü maddesinden yararlanarak bir 
şirkete kiralanması veya devri suretiyle bi
rinci ligde oynamasının hukuken sağlan
ması mümkün hale gelmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
profesyonel ligde bir kulübün birden faz
la takımı liglere sokmasına izin verilme
sinin en önemli gayesi, o kulüplerin daha 
çok sayıda futbolcuyu spor sahalarına ge
tirebilmesidir. Profesyonel liglere birden 
fazla takıma müsaade edenlerle, sonuçta 
ne olacağını tayin edenler aynı kişiler mi
dir, ayrı merciler midir? Birinci lige geç-
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me gayesiyle, gecesini gündüzüne katan 
futbol kulüplerinin ikinci takımları, bun
dan böyle, amaçları olmayınca, ne için ve 
nereye ulaşmak için mücadele edecekler
dir? Bütün bu mahzurlar görülünce, tü
zük ve yönetmelik hemen değiştirilebilir. 
Yanlışta ısrar etmemek, daima daha doğ
ru ve daha yararlıdır. Tüzük ve yönetme
lik, Anayasa hükmü değildir; her ân dü
zeltilmesi mümkündür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
takdir edersiniz ki, bir futbol takımının on 
yıllık uğraşının büyük bir malî portesi var
dır; kamp masrafları, deplasman giderle
ri, futbolcu primleri, teknik elemanlar ve 
transferler. İşte bu sebepledir ki, Bursa
spor çok, ama çok mağdur olmuştur. 

Sayın Başbakanlık eğer bu konuda ıs
rarlı bir tutum içinde olursa, Bursaspor 
büyük bir madd! haksızlığa da uğramış 
olacaktır. En azından, Bursasporun maddî 
kaybının telafisi gündeme gelmelidir. Ne
tice olarak, Sayın Başbakanlık ya Bursa
sporun ikinci lig şampiyonluğunu tescil et
meli ve birinci ligde oynatmalı ya da Bur
sasporun maddî kayıplarını telafi ciheti
ne gitmelidir. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Cenkçiler. 

3. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'-
in, dokumacı esnafı ve tekstil sanayicisinin içinde 
bulunduğu sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Sa-
yln Adnan Keskin1 in, iplik ve dokuma sa
nayiinin sorunları hakkında söz talebi 
vardır. 

Buyurun Sayın Keskin. (SHP sırala
rından alkışlar) 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; dokuma-
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cı esnafı ve tekstil sanayicimizin son gün
lerde karşı karşıya bulunduğu sorunları di
le getirmek için huzurlarınızdayım. 

İlkesizlik, istikrarsızlık ve haksız ka
zanç, ekonomimize, ithalat ve ihracat re
jimimize hâkim olan temel nitelik haline 
gelmiştir. Sayılan çok az olan bazı kişile
ri kayırıp korumaya yönelik, ekonominin 
gereklerine, toplumun çıkarma aykırı dü
zenlemeleri içeren günlük, haftalık karar
nameler, dış ticaretimize biçim vermekte
dir. Bunun tipik örneğini, pamuk dışalım 
ve satımı oluşturmaktadır: Siyasal iktida
rın adam kayırma politikası, birkaç pamuk 
tüccarına büyük kazançlar sağlarken, pa
muk üreticilerine, dokuma ve tekstil sa
nayicilerine zor günler yaşatmakta, ulu
sal ekonomiyi büyük kayıplara uğrat
maktadır. 

Geçen yıl, dünyadaki kuraklık nede
niyle pamuk rekoltesi düşük gerçekleşmiş
tir. Pamuk üreten ülkeler, rekolte düşük
lüğünün, ulusal ekonomilerine getireceği 
zararları giderici önlemleri devreye sok
mada gecikmemişlerdir. Ülkemizde de 
630 bin ton olarak tahmin edilen pamuk 
rekoltesi, 537 bin ton olarak gerçekleşmiş
tir. Elde edilen ürünün Türk dokuma ve 
tekstil sanayiinin ihtiyacını karşılayacak 
düzeyde olduğu gerçeği bir kenara itile
rek, pamuk alımları ve dışsatımları üze
rinde oyunlar sahnelenmiştir. Oyunun ilk 
bölümü, pamuk alımında uygulanan fiyat 
politikası ile ortaya konmuştur. Bir yan
dan birim fiyat düşük tutulmuş, öbür yan
dan üretici birlikleri bünye içi alıma zor
lanarak, piyasada etkisizleştirilip, tüccann 
500 - 600 bin liraya pamuk toplamasına 
zemin hazırlamıştır. 

Ürünün tüccar elinde toplanmasını 
takip eden oyunun ikinci bölümü sahne
ye konulmuştur. Pamuk ihracatından alı
nan 25 sentlik fon kaldırılarak, 1 Eylül 
1988 tarihi ile Mayıs 1989 tarihleri arasın-
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da 131 bin ton pamuğun 122 sentten dış
satımına olanak sağlanmıştır. Fon kesin
tisini sona erdiren uygulamaya başlanıl
dığı günlerde, ekonomiden sorumlu dev
let bakanı nezdinde yapılan girişimi, bir 
sanayicimiz, "ihracat yapılırsa iç piyasa
da darlık olur uyanmıza, yetkili bakan, 'O 
zaman, ithalat yapılır' diye yanıt verdi. 
Ucuza sattığımız pamuğun pahalı ithal 
edilmesinin kapısını bakan açtı" diye özet
lemektedir. 

ihracat, ülkemiz stoklannı eriterek, 
iç piyasanın gereksinme duyduğu pamuk
ta darlık yaratmıştır, ihracatın yarattığı 
darlık, 2 900 lira olan pamuk fiyatını, 
4 750 liraya, 4 bin lira olan iplik fiyatını 
7 bin liraya tırmandırmıştır. Yükselen ip
lik fiyatları, sayıları yüzbinleri aşan, mil
yonlarca insanımızın çalıştığı, her bir'si 
bir bacasız fabrika olan dokuma tezgâh
larının durmasına neden olmuş, ihracat 
bağlantısı yapan tekstil sanayicilerini, ta
ahhütlerini yerine getiremez konuma dü
şürmüştür. 120 milyon dolarlık pamuk ih
racatını gerçekleştirmek için, 3 milyar do
larlık tekstil ihracatı rizikoya sokulmuştur. 

Tekstil ürünlerinin iç piyasa fıyatla-
n, yoksul halkın alım gücünün çok üstü
ne çıkmıştır. 1986 yılında da ortaya konu
lan bu oyunun perde arkası hakkında, Ge
diz İplik Mensucat Sanayii Genel Müdü
rü, "Ülkemizde, büyük rantlar sağlayan 
bir pamuk maflası oluşmuştur. Büyük tüc
carların başını çektiği bu mafıanın Hükü
mette de etkisi var. Bu sezon fonu kaldırt-
tılar, şimdi de, ilgili bakanı ziyaret ederek 
pamuk ithalatının yasaklanması için bas
kı yapıyorlar" diyerek konuya açıklık ge
tirmektedir. 27 Mayıs 1989 tarihli Hürri
yet Gazetesinin "Ekonomi Sayfasında" çı
kan bir yazıda da, yukarıdaki savın daya
nakları detaylarıyla ortaya konulmuştur. 

Bu savlar doğru değilse, üretici bir
liklerinin piyasaya açılışındaki etkinliği ni-
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çin kırılmıştır? Birliklerin peşin para ile 
pamuk almalarına olanak verecek gerekli 
imkânlar neden sağlanmamıştır? Rekolte
nin iç tüketimi karşılayacak düzeyde oldu
ğu gerçeği göz ardı edilerek, ihracattaki 
fon kaldırılarak, pamuk ihracatı hangi ge
rekçelerle kolaylaştırılmıştır? Eldeki stok
ların yeterli olmadığı gün ışığı gibi açık
ken, neden, zamanında önlemler alınma
yarak, pamuk ve iplik fiyatlarının aşın 
yükselmesine göz yumulmuştur? Sorunun 
çözümü için düşünülen ya da oluşturulan 
önlemler var mıdır? 

İlgili bakanın, dile getirdiğimiz so
runlara gazete sütunlarında yer alan id
dialara, suçlamalara yanıt getireceğine 
olan umudumla, Yüce Kurulu saygıyla se
lamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Keskin. 

4. — Zonguldak Milletvekili Güne} Mûf-
tüoğlu'nun, Zonguldak'taki çevre kirliliğine ilifkin 
gündem dtst konuşması 

BAŞKAN — Zonguldak Milletveki
li Sayın Güneş Müftüoğlu'nun, çevre kir
lenmesi hakkında gündem dışı söz istemi 
vardır. Son olarak, onu yerine geti
riyorum. 

Buyurun Sayın Müftüoğlu. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

GÜNEŞ .MÜFTÜOĞLU (Zongul
dak) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Dünya Çevre Haftasının kutlandığı 
şu günlerde, bölgemde meydana gelen 
çevre kirliliği hakkında gündem dışı söz 
almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepini
zi saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, tüm dünyada, 
haziran ayının ilk haftası Dünya Çevre 
Haftası olarak kutlanmaktadır. Hafta ne
deniyle, çeşidi kurum ve kuruluşlarca bir
takım etkinlikler sergilenmekte, konfe
ranslar, sempozyumlar düzenlenmektedir. 
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Sanayileşme ve kentleşmeyle beraber bü
yüyen çevre sorunu, insan sağlığı yönün
den olduğu kadar, doğal çevre yönünden 
de bir numaralı sorun durumuna gel
miştir. 

Doğanın kendi kendini yenilemesi 
özelliğine karşın, insanoğlu âdeta yarışır
casına doğayı yok etmektedir. İnsanoğlu
nun bu ihmali, bu umursamazlığı, soru
nun günbegün büyümesine yol açmakta
dır. Gerek kamu kesimindeki ve gerekse 
özel kesimdeki sanayi kuruluşlarımız, üzü
lerek ifade edeyim ki, sorunun büyüme
sinde en büyük etkendir. Bunun en son ör
neklerinden biri, 4 Mayıs 1989 günü Zon
guldak İlinde yaşanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Karabük ve 
Devrek yörelerinde iki kol olarak doğan 
ve Bakacakkadı mevkiinde birleşerek, tek 
kol halinde, Hisarönü'nde denize ulaşan 
Filyos Çayı, yüzyıllardır çevresine hayat 
vermiş, bereket sunmuştur. Filyos Çayı, 
yöre halkının bahçelerinin ve hayvanları
nın sulanmasında, balığıyla da, beslenme
sinde rol oynayan bir tabiat harikası, do
ğanın bir lütfudur. Ancak, 4 Mayıs 1989 
günü, Karabük Demir-Çelik Fabrikası, 
büyük bir sorumsuzluk örneğf sergilemiş 
ve fabrikanın zehirli tüm atıklarını Filyos 
Çayına bırakmıştır. Zift, katran, sülfürik 
asit gibi zehirli atıklar hemen etkisini gös
termiş ve çayda bulunan tüm canlı varlık
ları öldürmüştür. Bu bir katliamdır. İrili 
ufaklı milyonlarca canlı yaratık, bu ara
da büyüklükleri bir kol kadar olan balık
lar, tümüyle yok olmuştur. 

Evet, gerçekten bu bir katliamdır. Fil
yos Çayı baştan aşağı atık maddelerle dol
muş, bırakınız kendi içinde yaşayan canlı 
varlıkları, çevrede yaşayan insanlar ve di
ğer canlı yaratıklar için de büyük bir teh
like arz eder olmuştur. Çevre halkı, keson 
kuyularla içme ve kullanma suyunu, esas 
kaynak olan bu çaydan almaktadır. Zehirli 
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atıkların Adeta kasten bırakılması sonucu, 
Filyos Çayı, doğal etkinliklerini, zengin
liklerini kaybetmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Filyos Çayı ke
narında kurulu, gerek Karabük Demir-
Çelik Fabrikası ve gerekse Çaycuma SE
KA Kâğıt Fabrikası, zaman zaman zehirli 
atıklarını çaya bırakmak suretiyle, bu do
ğa harikasını zehirlemektedirler. Bizim he
defimiz, bu sanayi kuruluşlarının yöneti
cileri değildir. 

İlgili sayın bakana seslenmek istiyo
rum: Evet sayın bakan, 4 Mayıs 1989 gü
nü Filyos Çayını katledenler hakkında ge
rekli soruşturmayı yapınız, sorumluları or
taya çıkarınız ve gecikmeden, Filyos Ça
yının gerek temizlenmesi ve gerekse yeni 
bir katliama sebep olunmaması için gerek
li önlemleri alınız, aldırınız. 

Bu müessese yetkilileri, demir-çelik 
isçilerinin el emeğinin, alın tefinin karşı
lığını vermemek suretiyle, demir-çelik is
çilerini gereve itmişler, bu asil işçileri aç
lığa, âdeta ölüme terk etmişlerdir, "bu 
yetmiyormuş gibi, aynı döneme rasdayan 
günlerde Filyos Çayını öldürmelerine de 
müsamaha etmeyiniz" diyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Tekirdağ Millet
vekili Sayın Güneş Gürseler ve arkadaş-
armca verilen, çevre kirliliği hakkındaki 
vfeclis araştırması önergesi Türkiye Bü
zük Millet Meclisinde daha önce kabul 
:dUmiş ve Meclis araştırmasının yürütül-
nesi görevi de özel komisyona verilmişti. 
Ju anda bu komisyon süre uzatımı iste-
niş ve halen görev yapmaktadır. Şimdi, 
>u özel komisyonun sayın başkan ve üye-
srine de sesleniyorum: Meclis İçtüzüğü-
tün 103 üncü maddesine göre, bu korniş
on, Zonguldak'ta meydana gelen bu yü-
ekler acısı olayı da lütfen incelesin; Fil-
os Çayı kenarında bulunan Karabük 
>emir-Çelik ve SEKA Kâğıt Fabrikalan-
ıin dumanlarıyla, zehirli atıklarıyla çev-
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reyi kirletmelerine son verilsin. Özel ko
misyonun bölgemizde yapacağı çalışma
lara, gerek ben ve gerekse Zonguldak Mil
letvekili Saym Şinasi Altıner, her türlü 
yardıma hazırız. 

Komisyon başkan ve üyelerinin ilgi
lerini bekliyor, hepinize saygılarımı sunu
yorum. (DYP sıralarından; alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Müftüoğlu. 

B) TEZKERELER VE ÖNER
GELER 

1. — Türkiye Büyük MiIUtMedmnden 23 
/asüikbirlbrhmetUo heyetim, Kuzey Ktbns Tuık 
Cumhuriyetini ziyaret etmek üzere, Kuzey Ktbns 
Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Bafkam-
mn vaki davetine icabet etmesine ilişkin Baskankk 
tezkeresi (3/875) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" 
kısmında, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkereleri vardır; okutup, ay
rı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinden 
23 kişilik bir Parlamento heyetinin, Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ziyaret et
mek üzere Kuzey Kıbns Türk Cumhuri
yeti Cumhuriyet Meclisi Başkanının vaki 
davetine icabet edilmesi, Genel Kurulun 
tasviplerine sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
2. — Türkiye Büyük Mükt Meclisi Bas-

kanmtn, refakatinde bir heyetle, Tunus'a vaki res
mî davete icabetine ilişkin Baskanhk tezkeresi 
(3/872) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Vaki resmî davet üzerine Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanının refakatm-
da bir heyetle Tunus'a yapacağı ziyarete 
icabet edilmesi, Başkanlık Divanımızın 
uygun görüşleriyle Genel Kurulun tasvip
lerine sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
3. — Vaki resmi davet üzerine, NATO'nun 

40 met kuruluş ytldânümü kutlamaları vesilesiyle 
yapılacak olan sempozyuma iki genç parlamente
rin katûmastna ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/873) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Vaki resmî davet üzerine NATO'nun 
40 inci Yıldönümünün kutlamaları vesi
lesiyle yapılacak olan sempozyuma iki 
genç parlamenterimizin katılması, Baş
kanlık Divanımızın uygun görüşleriyle 
'Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

4. — Vaki resmi davet üzerine, Varşova'da 
yapılacak olan Avrupa, Amerika Birleşik Devlet
leri ve Kanadalı Genç Parlamenterler Konferansı
na beş genç parlamenterin katûmastna ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (3/874) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Vaki resmî davet üzerine Varşova'da 
yapılacak olan Avrupa Amerika Birleşik 

Devletleri ve Kanadalı Genç Parlamenter
ler Konferansına beş genç parlamenteri
mizin katılması, Başkanlık Divanımızın 
uygun görüşleriyle, Genel Kurulun tasvip
lerine sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, yaşları ne olacak? 

BAŞKAN — Efendim, bu, gruplara 
bildirilecektir, herhalde bu yaş meselesini 
orada görüşürsünüz. 

Tezkereyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'-
in, 8.6.1989 Tarih ve 5434 Saydı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifinin (2/95), içtüzüğün 38 inci maddesi gere
ğince doğrudan gündeme almmastna ilişkin öner
gesi (4/78) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 inci mad
desine göre verilmiş, doğrudan gündeme 
alınma önergesi vardır; okutup, onayını
za sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 39 uncu Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifim üzerinde (2/95) 
Meclis içtüzüğünün 38 inci maddesi uya
rınca işlenr'yapılması hususunda gereği
ni saygıyla arz ederim. 

Adnan Keskin 
Denizli 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz 
isteyen?.. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, grup adına, lehinde söz istiyorum 
efendim. 
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BAŞKAN — Lehinde Sayın Rıza 
Yılmaz. 

Aleyhte?.. Yok. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sa
yın Başkan, Komisyon adına aleyhinde 
konuşabilir miyim? 

BAŞKAN — Komisyon adına, aleyh
te, Sayın İsmail Şengün söz almışlardır. 

Sayın Rıza Yılmaz, buyurun efen
dim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA RIZA YIL
MAZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Denizli Milletvekilimiz Sa
yın Adnan Keskin ve 15 arkadaşımızın, 12 
Ekim 1988 tarihinde verdiği ve yasal sü
resi içerisinde komisyonda görüşülemeyen 
ve toplumumuzun büyük bir kesimini çok 
yakından ilgiteridiren, 5434 sayılı Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 39 uncu maddesinin değiştirilmesini 
isteyen kanun teklifi üzerinde SHP Gru
bunun görüşlerini açıklamak için söz al
dım. Bu nedenle, Yüce Kurulu şahsım ve 
Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir alışkanlık, 
bu Parlamentoda gelenek haline gelmek 
üzeredir. Muhalefet milletvekilleri tarafın
dan verilen kanun tekliflerinin büyük ço
ğunluğu, yasal süreleri içerisinde komis
yonlarda görüşülemiyor. Bu, her neden
se, bugüne kadar giderilemedi. Ümit edi
yoruz ki, ANAP'lı arkadaşlarımız, bun
dan sonra vereceğimiz teklifleri, komis
yonlarda zamanında görüşüp, Genel Ku
rula indirme alışkanlığını edinirler. 

Saym Milletvekilleri, 8.6.1949 tarih ve 
5434 sayılı Yasanın 39 uncu maddesine gö
re, kadınlarımız 20 yıl, erkeklerimiz 25 yıl 
fiilen hizmet ettikten sonra emekli olabi
liyorlardı. 1983 yılında, 2898 sayılı Ka
nunla yapılan değişiklikle, iştirakçilerin 
emekli olabilmeleri için, fiil! hizmet müd
detleri koşuluna, yaş koşulu ilave edildi; 

iştirakçi, kadın ise 20 yıl fiilî hizmet ve 45 
yaş, iştirakçi erkek işe 25 yıl fiilî hizmet 
ve 50 yaş sınırı getirilmiş ve çalışan me
murlarımızın emeklilikleri bu suretle, çok 
daha geri, .uzak yıllara atılmıştır. Bu ne
denle, çalışan kadın ve erkek memurları
mız, hele 1983'ten önce işe girmişlerse 
-ki, çok sayıda bu şekilde çalışan memu
rumuz vardır- kanımızca bunlann mük
tesep haklarına Hükümetçe el konulmuş 
olmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yasa teklifimizde diyoruz ki: Kadınlarımız, 
1983'ten önceki yasada gösterildiği gibi, 
20 yıl fiilî hizmetten sonra, erkeklerimiz 
de 25 yıl fiilî hizmetten sonra emekli ol
malılar. Bunun başta gelen nedenlerinden 
bir tanesi, işsizlik olayıdır. Bugün bütün 
ülkelerde, çalışmak isteyen vatandaşları
na iş imkânlarının temini, devletin başlı
ca görevlerinden birisidir. Oysa, Türkiye'
de işsizlik alabildiğine hüküm sür
mektedir. 

İşsizliğin iki ana nedeni var: Birisi, 
yıllardan beri sürmekte olan kronik işsiz
lik ve ikincisi de, mevsimlik işlerde çalı
şanların karşılaştıkları, mevsimlik işsizlik. 
Mevsimlik işsizlik, ülkemizde, tarımda ve 
turizm gibi sektörlerde sıkça görülen bir 
durumdur. 

Türkiye'de işsizliğin belirgin bir özel
liği de, gençler arasındaki işsizliğin yay
gınlığı ve yüksek boyutlarda oluşudur. Ay
rıca işsizlik, üniversite mezunlarımızın bi
le korkulu rüyası olarak devam etmektedir. 

Bugün ülkemizde 5 - 5,5 milyon iş
siz, vardır; bu oran yüzde 14,5'lara teka
bül etmektedir. Üstelik, artık ülkemizde
ki işsizlerin büyük bir bölümü de vasıflı 
elemanlardır. 

Değerli milletvekilleri, gerçi, Avrupa 
ülkelerinde de işsizlik var ve emeklilik ya
şı oralarda bizdekinden daha yüksek; 
ama, o ülkelerde tam istihdam var. He-
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nüz ülkemizde tam istihdama geçileme
miştir. 

Sayın milletvekilleri, gerçi aşımız az
dır; ama, gelin, işimizi bari hakça paylaş
tırma yolunda bir adım atalım. Ayrıca, 
emeklilik tasarısı bu şekilde kabul edildi
ği takdirde, emekli olacakların yerlerine 
-emekli olacaklar, genellikle üst kademe
lerde görev yapan arkadaşlarımız olacağı 
için- daha alt kademelerde çalışmak üze
re memur alınacağı için, devletin kaybı da, 
yükümlülüğü de çok fazla boyutlarda ol
mayacaktır. 

Sevgili arkadaşlar, ayrıca, devlet ciddî 
olmak zorundadır; istikrarlı bir tavır ser
gilemek ve vatandaşına karşı, ciddî, ina
nılır, güvenilir olmak zorundadır. Devle
tin güvenilirliğini zedelemeye hiç kimse
nin, hiçbirimizin hakkı olmasa gerektir. 
Emekli Sandığına bağlı iştirakçilerin mük
tesep haklarına el konulmasında böyle ol
muştur, süper emekliler konusunda böy
le olmuştur. 

Şimdi, hep beraber bir düşünelim: 
1980 yılında işe giren bir memur, eğer er
kekse, biliyor ki, işe girdiği tarihten itiba
ren 25 yıl çalıştıktan sonra emekli olacak; 
o günkü statülere göre işe başlamış, ama, 
aradan üç yıl geçtikten sonra, Yüce Mec
lis bir karar çıkarıyor, "Hayır arkadaş, 
ben senin bu hakkını tanımıyorum, sen, 
şimdi getirdiğim kurallara göre emekli 
olacaksın" diyor. 

Sayın milletvekilleri, ANAP, aynı uy
gulamayı süper emeklilik konusunda da 
yaptı. Önce, süper emeklilik hakkı vermek 
için vatandaşımızın bir kesimiyle karşılıklı 
oturup, konuştu, anlaştı; dedi ki: "Şen bar 
na şu kadar para verirsen, ben de seni şu 
şartlarda emekli edeceğim." Ama, bir süre 
sonra, tek taraflı olarak, Hükümet "Ha
yır, ben anlaşmayı bozuyorum... Bozmak 
değil; uygulamıyorum. Ben istiyorum, 
böyle yapacağım" dedi. Gerçi, o konuda 
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da, tabiî Anayasa Mahkemesi duvarları
na çarptı, ikinci kez de çarpacak Anava
tan iktidarının bu kararlan. 

Sevgili arkadaşlar, tabiî, işin bir baş
ka boyutu var. Çalışanlarımızın, özellikle 
memur olarak çalışanlarımızın Avrupa 
standartlarında, girmek istediğimiz AET 
ülkelerinde olduğu gibi, grevli, toplusöz
leşmeli sendikal hakları olmadığından, bu 
arkadaşlarımız haklarını arayamamakta-
dırlar. 

Sevgili arkadaşlar, 20 ve 25 yıl fiilî 
hizmetten sonra emekliliğin bir diğer ne
deni de, Türkiye'deki ortalama yaşam sü
resinin kısa oluşudur. Avrupa ülkelerinde, 
artık 70 yaşların üzerine çıkan ortalama 
yaşam süreleri; Türkiye'de bundan 12 -13 
yıl daha azdır. Emekli ettiğimiz, devlete 
uzun süreler hizmet eden bu insanların, 
emeklilikte rahat etmelerini, bir an önce 
rahat etmelerini sağlamak, hükümetleri
mizin başta gelen görevleri olsa gerekir. 

Bu emekli olacak insanlarımız arasın
daki kadınlarımızın durumu ise, çok da
ha dikkatle izlenmesi gereken bir konum
dadır. Kadınlarımız, sabahtan akşama ka
dar işyerlerinde çalıştıkları gibi, bütün di
ğer zamanlarını da ev işlerinde harcamak
tadırlar. Onun için, 20 yıl fiilî hizmetten 
sonra kadınlarımıza emekli olma hakkını 
çok görmememiz gerekir. 

Sayın milletvekilleri, mevcut haliyle, 
yasa, diğer bazı yasalarla da çelişmekte
dir. Örneğin, subay ve astsubaylarımıza 
ve polislerimize, her yıl için belli bir süre 
yıpranma hakkı tanınmaktadır. O zaman, 
yasa mevcut şekliyle uyguladığında, bu 
hakkın hiçbir değeri kalmıyor. Burada, 
mantıksal bir çelişkidir söz konusu olan. 

Şimdi, hep beraber düşünelim; Bir 
subayımız, 25 yıl fiilî hizmet yaptığı za
man, bunun karşılığı 4-5 yıl da yıpranma 
zammı alacağından, 29-30 yıl devlete hiz-
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met etmiş sayılacak; ama yaşı 50'yi bul
madığı, 50 yaşını dolduramadığı için 
emekli olamayacak... Bu da ayrı bir çeliş
kinin örneğidir. 

Sevgili arkadaşlar, teklifimizin gün
deme alınmasıyla bu çelişki de ortadan 
kaldırılacak; zor koşullarda ve riskli işler
de çalışanlarımızın da haklarını almaları
na işlerlik kazandırılmış olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
teklifimiz gündeme alınarak kabul edilir
se, Emekli Sandığına bağlı işyerlerinde ça
lışan kadınlarımız 20 yıl fiilî hizmeti ta
mamladıklarında, erkek iştirakçilerimiz de 
25 yılı tamamladıklarında emekli olabile
cekler ve böylece açılacak yeni işyerlerine 
onbinlerce yeni memur alma olanağı do
ğacaktır. 

Bu nedenle, teklifimizin gündeme 
alınması doğrultusunda oy kullanacağınızı 
umuyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Yılmaz. 

Aleyhte, Sayın İsmail Şengün, buyu
run efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
milletvekili arkadaşım Sayın Adnan Kes
kin'in, Plan ve Bütçe Komisyonuna ekim 
ayında gönderilen teklifi komisyon günde
mindedir. 

Teklif, Emekli Sandığıyla ilgili kanu
nun bir maddesindeki değişiklikle ilgilidir. 
Ancak, biliyorsunuz, Plan ve Bütçe Ko
misyonu gayet yoğun bir şekilde çalışma
larına devam etmektedir. Hatta, Komis
yon, şu sırada Altıncı Beş Yıllık Planı mü
zakere etmektedir. Bunun yanında, Plan 
ve Bütçe Komisyonu, gene bütün değerli 
arkadaşlarımızın bildiği gibi, bütün diğer 
komisyonlarımızdan daha yoğun bir ça
lışma programı içerisinde faaliyetlerini yü
rütmektedir. 

Sayın Keskin'in, bugün, İçtüzüğü
müzün 38 inci maddesine dayanarak, ko

misyonda belli bir süre içinde konuşula-
mayan tekliflerin Genel Kurula indirilip, 
Genel Kurul gündemine alınıp görüşül
mesi bakımından tanınmış olan hakki kul
lanmak istemesinden daha doğal bir şey 
yoktur. Ancak, teklif, komisyon günde
minde görüşülmek için sıradadır. 

Biraz önce de ifade ettiğim gibi, gö
rüşülme sırası geldiğinde, emeklilik me
selesini yakından ilgilendiren bu konu, ko
misyonda, hem Hükümet yetkilileriyle 
hem de iktidar-muhalefet kanadından ar
kadaşlarımızın ve belki de teklif sahibinin 
hazır bulunmalanyla, enine boyuna tar
tışılacak, genel personel politikası içinde
ki yeri ortaya konacak ve nihaî bir karara 
varıldıktan sonra yüce huzurlannıza da 
arz edilecektir. Bu nedenle, bir milletve
kili ve Komisyon Sözcüsü olarak, Komis
yonun da doğru gündemini nazan itiba
ra almak kaydıyla teklifin Komisyonda gö
rüşülmesini teminen, Yüce Meclisin gün
demine alınmamasını saygılarımla arz ve 
teklif ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Şengün. 

Başka söz isteyeni Yok. 
Sayın Keskin ve arkadaşları tarafın

dan verilmiş olan, teklifin doğrudan gün
deme alınmasına ilişkin önergeyi oyları
nıza sunacağım. 

Gündeme alınmasını kabul edenler... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, karar yetersayısı yoktur efendim. 
BAŞKAN — Sayarız efendim. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — 

Sayalım... 
BAŞKAN — Efendim, bir dakika... 

Ben bir oylayayım, ondan sonra... 
Kabul edenler... 19 kişi. Kabul etme

yenler... Karar yetersayısı yoktur. 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.20 
• — — — — 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 17.40 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Cemal Özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Müzakerelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER (Devam) 

5. — Denizli Milletvekili Adnan Keskm'-
in, 8.6.1989 Tarih ve 5434 Sayûı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 39 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Tek
lifinin (2/95), içtüzüğün 38 inci maddesi gere
ğince doğrudan gündeme alınmasına ilişkin öner
gesi (4/78) (Devam) 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Sa
yın Keskin'in teklifinin komisyonda görü
şülmemesi üzerine, doğrudan gündeme 
alınmasını isteyen önergesini müzakere et
miştik; şimdi tekrar oylayacağız. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Sayın Başkan, itiraz yok, çoğunlu
ğun olduğu gözle görülüyor. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
Bir dakika efendim... Saymaya mec

buruz; itiraz var. 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sa

yın Başkan, karar yetersayısı isteyen yok 
efendim; bundan önce vardı o. 

BAŞKAN — Efendim, devam ediyor; 
biz onun için ara verdik. Biz, 114'ü bul
maya mecburuz. 

Karar yetersayısı yoktur ve toplaya
bileceğimizi de ümit etmiyoruz. 

Müzakerelere kaldığımız yerden de
vam etmek ve gündemdeki kanun tasarı 
ve teklifleriyle, 258 sıra sayısıyla basılıp ge
len kâğıtlarda yayımlanan kanun tasarı
sını görüşmek için, 8 Haziran 1989 Per
şembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.45 
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V. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'm, 
hücre tipi cezaevlerindeki uygulamalara ilişkin so
rusu ve Adalet Bakam Mahmut Oltan Sungurlu'
nun yazdı cevabı (7/691) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanının Adalet Baka
nınca yazılı olarak yanıtlanmasına yar
dımcı olmanızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
17.5.1989 

Rıza Ilıman 
Çorum 

1. Adalet Bakanı hücre tipi cezaev
lerini kendi görev alanı içinde saymakta 
mıdır? 

2. Bugüne dek buralardaki şikâyet 
ve yakınmalar için aldığı bir önlem var 
mıdır? 

3. Bu cezaevlerinde, bugüne dek 
ölen ve sakat kalanlann sayısı ne kadardır? 

4. Buradakilerin açlık grevine zor
lanmaları, grev boyunca da ilgisiz kalına
rak, kamuoyundan gizlenmesi böylece 
topluca ölüm ve sakat bırakma uygulama
sı yapıldığı doğru mudur? 

5. Nazilli ve Amasya Cezaevinde 
bir aya varan açlık grevinde ölen ya da 
hastaneye kaldınlan mahkûm sayısı ne ka
dardır? Sağ kalanlann yaşama olasılığı var 
mıdır? 

6. 16.5.1989 günü İstanbul Bay
rampaşa Cezaevinde gaz bombası, dayak 
ve itfaiyenin sıktığı su ile çok sayıda ölü 
yaralı olduğu belirtilmektedir. Ölen ve ya
ralanan kaç kişidir? Öldürme ve yarala
ma eylemini yapanlar kimlerdir, hakların
da dava açıldı mı? Yaralılara doktor veril-
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VE CEVAPLAR 

mediği bunların hücrelere atılarak ölüme 
terk edildiği doğru mudur? 

7. Hücre tipi cezaevlerinde bir iyi
leştirme düşünüyor musunuz? AT'a üye
lik başvurusu yapan, uluslararası anlaş
malara imza atan bir ülke olduğumuza 
göre uluslararası standartlara uymayı dü
şünüyor musunuz? Bu güne dek yapılan 
uygulamalar ulusumuzu küçük düşürmü
yor mu? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 7.6.1989 

Bakan : 547 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 23.5.1989 tarihli, Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli ve 
7/691-2787/13311 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen ve Ço
rum Milletvekili Rıza Ilıman tarafından 
verilen ve yazılı olarak tarafımdan cevap
landırılması istenen soru önergesinin ce
vaplan iki nüsha halinde ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

Sayın 
Rıza Ilıman 
Çorum Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafım
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını iste
diğiniz soru önergesinin cevabı aşağıda 
takdim kılınmıştır. 

1. Bakanlığımıza bağlı ceza infaz 
kurumları arasında hücre tipi cezaevi bu
lunmamaktadır. 

Batı ülkelerindeki ceza infaz uygula
malarına paralel olarak inşa edilen mün-
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ferit ceza infaz esasına uygun 1, 2 ve 4 ki
şilik odalardan oluşan 4 adet, 500 kişilik 
özel tip cezaevimiz mevcuttur. 

2. Ülkemizde hücre tipi cezaevi bu
lunmadığından, bu güne kadar, bu 
konuda herhangi bir şikâyet vaki olma
mıştır. 

3. Münferit ceza infaz esasına uy
gun olarak inşa edilen İstanbul, Bursa, Es
kişehir ve Gaziantep'deki 1, 2 ve 4 kişilik 
odalardan oluşan özel tip cezaevlerimiz-
de, ölen ve sakat kalan hükümlü bulun
mamaktadır. 

4. Ceza infaz kurumları ile tutukev-
lerimizdeki hükümlü ve tutukluların .aç
lık grevine zorlanmaları ve açlık grevi ya
panların da kamuoyundan gizlenmesi söz 
konusu değildir. Böyle bir durum vaki ol
duğunda da idarelerince mevzuatın elver
diği oranda her türlü önlem alınmaktadır. 

5. Nazilli ve Amasya E Tipi Ceza
evinde yapılan açlık grevi sebebiyle ölüm 
olayı meydana gelmemiştir. Bu cezaevle
rinde açlık grevine giden hükümlü ve tu
tuklular arasında, sağlık durumu bozulan 
bulunmamaktadır. 

16.5.1989 tarihinde İstanbul-
Sağmalcılar Cezaevinde meydana gelen 
olay sırasında ölen olmamıştır. Bu olay sı
rasında, hükümlü ve tutuklular tarafından 
yangın çıkarılmış; 30 adet yatak ve batta
niye yanmış, 1 281 adet pencere camı kı
rılmış, 100 adet pencere çerçevesi de kul
lanılamaz hale gelmiştir. Şehir itfaiyesinin 
yardımıyla yangın söndürülmüş, hükümlü 
ve tutuklular olaya müdahale eden güven
lik kuvvetleri ile infaz koruma memurla
rına tahta parçaları ve kırılan camlarla 
karşı koymuşlardır. Bu olay sırasında, 48 
jandarma eri ile 40 hükümlü ve tutuklu 
mehtelif yerlerinden yaralanmıştır. 

47 jandarma eri ile olayı çıkaran hü
kümlü ve tutukluların tedavileri ayakta ya

pılmış, ağır bir şekilde yaralanan jandar
ma eri Veli Delitaş, Bayrampaşa Devlet 
Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. 

Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığı, 
1989-5106 hazırlık sayısı ile bu olayla ilgi
li soruşturmaya başlamış bulunmaktadır. 

7. Uluslararası standartlara uygun 
cezaevi yapımına esas olmak üzere büyük 
il merkezlerinde arsa araştırmaları devam 
etmekte olup, bulunan arsalardan bir kıs
mı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafın
dan incelenmektedir. 

Uluslararası standartlara uygun.ce
zaevi yapımı hususunun Altıncı Beş Yıl
lık Kalkınma Planına alınması için, Dev
let Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına tek
lifte bulunulmuştur. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Na
zilli Cezaevi Müdürü hakkmdaki iddialara ve bu 
Cezaevindeki bazı uygulamalara ilifkin sorusu ve 
Adalet Bakam Mahmut Ottan Sungurlu'nun ya
zdı cevabı (7/700) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 

Ali Uyar 
Hatay 

1. Nazilli Cezaevi Müdürü Soner 
Köstereli'nin Buca Cezaevi Müdürüyken 
kadın ticareti, rüşvet ve uyuşturucu tica
reti yapmaktan, hakkında dava açıldığı ve 
bu suçların doğru çıktığı ve bu nedenle de 
ilgilinin Buca'dan Nevşehir'e ve oradan 
Nazilli'ye tayin edildiği iddiası doğru 
mudur? 

2. Bu iddialar gerçek ise, bu şahsın 
başka yere tayini sizce doğru mudur? 
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3. Bu tür yüz kızartıcı ve aynı za
manda uyuşturucu ticareti gibi ağır bir su
çu işleyen kişinin memuriyete devam et
mesi, ceza ve memur yasalarına aykırı de
ğil midir? 

4. Daha önce Nazilli'de açlık grevi 
devam ederken, tutuklularla görüşmek is
teyen avukatlara keyfî şekilde mani oldu
ğundan dolayı hakkında soruşturma açıl
dığı iddiaları doğru mudur? 

5. Bayramın (Ramazan) 2 nci gü
nü Ali Biçer isimli tutukluyu akrep sok
tuğu iddiası doğru mudur? 

6. Nazilli Cezaevinde akrepler ol
duğu ve hükümlülerin bu nedenle çok te
dirgin olduğu söylenmektedir. Hatta bu 
akreplerin dışarıdan getirilip hücrelere bı
rakıldığı söylenmektedir. Cezaevinde ak
rep bulunmasını nasıl yorumluyorsunuz? 

7. Tutuklu kişilerin hayatını koru
mak göreviniz değil mi? 

8. Hükümlülere verilen suyun içil
meyecek kalitede olduğu iddiasını nasıl ya
nıtlıyorsunuz? 

9. Metin Kaplan, Zekeriya Çelik, 
Ali Biçer ve Ali Faik Özkan adlı hüküm
lüler mide kanaması geçirmekte oldukla
rı halde hastaneye kaldırılmıyor, müdahale 
edilmiyormuş. Bu tutum insan haklarına, 
demokratik haklara ters düşmüyor mu? 

10. Hüseyin Güneş dayak neticesin
de belinden aşağısı tutmuyor ve kan ku-
suyormuş. Avrupa İşkenceyi Önleme Söz
leşmesini imzaladığımız halde bu tür iş
kencelerin devamını nasıl yorumlu
yorsunuz? 

TC. 
Adalet Bakanlığı 7.6.1989 

Bakan : 545 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 26.5.1989 tarihli, Kanunlar ve 

Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli ve 
7/700-2823/13495 sayılı yazınız. 

ilgi yazınız ekinde gönderilen ve Ha
tay Milletvekili Ali Uyar tarafından veri
len ve yazılı olarak tarafımdan cevaplan
dırılması istenen soru önergesinin cevabı 
iki hüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

Sayın, Ali Uyar 
Hatay Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafım
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını iste
diğiniz soru önergesinin cevabı aşağıda 
takdim kılınmıştır. 

1. Halen Nazilli E Tipi Cezaevi 
Müdürü olan Soner Kösterele hakkında, 
Buca Cezaevi Müdürü iken, yazılı soru 
önergenizde bahsedildiği şekilde; rüşvet 
almak, kadın ve uyuşturucu madde tica
reti yapmak suçlarından dolayı açılmış bir 
kamu davası bulunmamaktadır. 

Adı geçenin Nazilli Cezaevi Müdür
lüğüne tayini, kendisinin istemi de dikkate 
alınarak, hizmet gereği olarak yapılmıştır. 

2. Nazilli E Tipi Cezaevinde, bir kı
sım hükümlü ve tutuklunun açlık grevi 
yaptıkları sırada, tutuklularla görüşmek is
teyen avukatlara Cezaevi Müdürü Soner 
Kösterele tarafından mevzuat dahilinde 
gerekli kolaylık gösterilmiş olup, keyfî dav-
ranıİdığına dair herhangi bir delil veya 
emare bulunmamaktadır. 

3. Ramazan Bayramının 2 nci gü
nü Ali Biçer isimli bir tutukluyu akrep 
sokmuştur. Adı geçen tutuklu derhal has
taneye sevk edilip, tedavisi yaptırıldıktan 
sonra Cezaevindeki koğuşuna konul
muştur. 

4. Nazilli E Tipi Cezaevi, yönetici
lerinin, Belediye ile işbirliği yapması so-
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nucu, haftada en az üç gün ilaçlanmakta
dır. Bu itibarla, bu kurumdaki hükümlü 
ve tutukluların tedirgin olması gibi bir du
rum söz konusu değildir. Dışarıdan geti
rilip hücrelere akrep bırakıldığı soyut bir 
iddiadan- ibarettir. Ceza infaz kurumları 
ile tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklu
ların hayatları, Bakanlığımın koruması al
tındadır. 

5. Nazilli E Tipi Cezaevinin, içme 
ve kullanma suyu, şehir su şebekesinden 
bağlanmaktadır. 

6. Söz konusu Cezaevindeki, Me
tin Kaplan, Zekeriya Çelik, Ali Biçer ve 

Ali Faik Özkan isimli hükümlüler, açlık 
grevi eyleminde bulunmuşlardır. Bunlar
dan Metin Kaplan, bu eylem sırasında 
mide kanaması geçirdiğinden, gerekli te
davisi yaptırılmış olup, şu anda sağlık du
rumu normaldir. 

7. Nazilli E Tipi Cezaevinde hü
kümlü olarak bulunan Hüseyin Güneş'
in, dayak neticesi belinden aşağısının tut
madığı ve kan kustuğu iddiası asılsızdır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

98 İNCİ BİRLEŞÎM 

7 . 6 . 1989 Çarşamba 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — İçtüzüğün 38 inci maddesi uya

rınca doğrudan doğruya gündeme alınma 
önergesi 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Niğde Milletvekili Mahmut 
öztürk ve 18 arkadaşının, personel re
jimi konusunda Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

2. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan ve 42 arkadaşının, ceza
evlerindeki uygulamalar ve cezaevlerinde 
meydana gelen olaylar konusunda Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

3. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf 
ve sanatkârların sorunları ve çözüm yol

ları konusunda Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/9) 

4. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik 
ile ilgili iddiaları tespit etmek ve bu Bir
liğin ülke ekonomisine ve ortaklarına 
hizmet veren bir kuruluş haline getiril
mesini sağlamak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

5. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

6. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının, 
denizcilik sektörünün içinde bulunduğu 
sorunları ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

7. — Zonguldak Milletvekili Tevfi'k 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma-



sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

8. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

9. — Tekirdağ Milletvekili Enis 
Tütüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık 
sistemindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) 

10. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve 
bu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

11. — Sivas Milletvekili Ekrem 
Kangal ve 33 arkadaşının, hayvancılığı
mızın içinde bulunduğu sorunları ve bu 
sorunlara getirilecek çözüm yollarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10ı/50) 

12. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafi
nerisine ait pay senetlerinin yabancılara 

satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit 
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 

!İ3. — Zonguldak Milletvekili Şina-
si Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik 
sektörünün içinde bulunduğu sorunları 
ve ib'u sorunların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/52) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürtk ve 16 aırkadaşamın, trafik kaza
larının nedenlerini ve trafik kazalarının 
Önlenebilmesi için alınması gerefci ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

15. — Kocaeli Milletvekili Alaet-
tin Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhit
lik sektörünün sorunları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına İlişkin önergesi 
(8/10) 

16. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz ve 9 arkadaşının, akarya
kıta sık silk zam yapılmasının neden
lerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca ıtoir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

17. — izmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 44 arkadaşının, İzmir Büyük Ka
nal Projesi 'ile Körfez temizliği için ya
pılan çalışmaları ve harcamaları tespit 



etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bıir Mecllis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/55) 

18. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 9 arkadaşının, elektrik ener
jisinin yüksek fiyatla satılmasının neden
leri konusunda Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca 'bir 'genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/11) 

19. — tçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum 
olayı ve Türkiye Emlak Bankası esfcıi 
Genel Müdürü ille ilgili iddiaların ger
çeklik derecesini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına iişkin önergesi 
(10/56) 

20. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 45 arkadaşının, 
dış politika konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/57) 

21. — Antalya Milletvekili ibrahim 
Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının 
sorunları konusunda Anayasanın £8 inci, 
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/12) 

22. — Tekirdağ Mıilletvekili Enis 
Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal 'gü
venlik programlarındaki çöküşün önlen
mesi ve ulusal sosyal güvenlik sistemi
nin kurulması için alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına iişkin önergesi (10/58) 

23. — izmir. Milletvekili Ahmet 
Ersin ve 35 arkadaşının, İzmir Büyük-
şebir Belediyesince kurulan veya kuru
luşuna iştirak edilen şirketlerin yaptık
ları işleri, Belediyeden aldıkları ihale
lerin koşularını ve bu ihalelerin son du
rumlarını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 incü, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyaranca bir Mecllis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/59) 

24. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçaka! ve 30 arkadaşının, SEKA gre
vinin nedenleri lile ekonomik ve sosyal 
boyutlarını ve olayın sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması) açılma
sına ilişkin önergesi (10/61) 

25. — Gaziantep Milletvekili Ab-
dulfcadir Ateş ve 33 arkadaşının, kamu 
bankalarının içinde bulundukları sorun
ları, bu konuda alınacak tedbirleri ve 
olayın sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/62) 

26. — Balıkesir Milletvekili î. Ön
der Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda 
kullanılmak üzere kiralanan ve satın alı
nan helikopterler için hangi kurumca ne 
miktar ödeme yapıldığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/63) 

27. — Hatay Milletvekili Ali Uyar 
ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan 
öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sa
hip olmadıkları iddiasını ve bu yetersiz-



Mkleırliniın nedenlerini! tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 dnci, İçtüzüğün 102 
ve) 103 üncü maddeleri uyarınca blir 
Mecis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/64) 

28. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki 
Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat 
Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile 
sonuçlarını ve olayın sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Mecis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/65) 

29. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin ve 35 arkadaşımın, ülkemize sığı
nan Iraklıların sorumlarını, hukukî 
statülerini ve Uluslararası sözleşme
lere göre halklarında yapılacak uygula
mayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 tinci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına iişkin önergesi (10/66) 

30. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin ve 34 arkadaşının, kalkınmada 
öncelikli yörelerin sorunlarını gidermek 
amacıyla alınacak tedbirleri ve bu konu
da uygulanacak politikayı tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) 

31. — Bingöl Milletvekili îlhami Bi
nici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Bina
sında milletvekillerince yapılan çalışmala
rın ve telefon konuşmalarının kaydedile
rek belge haline getirildiği iddiasını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/68) 

32. — Bingöl Milletvekili Îlhami Bi
nici ve 22 arkadaşının, Bingöl İli Adaklı 
ve Karer bölgelerinde yaşayan vatandaş
lar arasında cereyan eden olayların ne
denlerini ve bu konuda alınacak önlem
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/69) 

33. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan za
rar gören çiftçilerin sorunlarım ve bu ko
nuda alınacak önlemleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/70) 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen il
lerde baza okul binalarının askerî amaç
la yada karakol olarak kullanıldığı id
diasına ilişiklin Milî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver/in, hayalî ihracat yaptığı gerek
çesiyle hakkında dava açılan bir fir
maya vergi iadesi ödendiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/52) (1) 

3. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskinim, 1983 - 1987 yılarında görev
lerine son verilen, haklarında nakil iş
lemi uygulanan ve müfettişlik sınavına 
tabi tutulan öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/15) 
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4. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmemoglu'nun, T. C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Balkanlından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

5. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğulltay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

6. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne 
kadar gerçekleştirilen lastik ayakkabı, 
bot, çlizme ve terlik ihracatına ve bu ma
muller için Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonundan yapılan ödemeye iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/57) <1) 

7. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihli itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

«î — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarında
ki taşkınlar nedeniyle Hatay îline bağlı 
bazı üçe ve köylerde zarara uğrayan va
tandaşlara ne gibi yardımlar yapıldığına 
ve taşkınların önlenmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
'önergesi (6/23) 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaralan önlemek ve ku
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığınla ilişkin Kültür 

(1) İçtüzüğün 96 net maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir^ 

ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi Î(6/28) 

10. — Eskişehir Milletvekili M. Cev-
det Seîvi'nün, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkini Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/32) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
C6/38) 

12. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğuian'nıın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre 
için aylık ve özlük haklarının verilme
diği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) 

13. — Tunceli Milletvekili Orhan 
Veli Yıldirım'ın Tunceli tüne bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

14. — Antalya MilletvekÜ Hasan 
Namal'ın, Antalya İli iBeldıilbi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardac bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

15. — Çorum MMetvekili Rıza Ik-
man'ın, Çorum I I Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünder yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 



16. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nıin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

17. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, idlerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

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

19. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat 
hesaplarına İlişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/62) 

20. — Samsun Milletvekili İrfan De-. 
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/63) -

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

22. — Artvin Milletvekili Ayhan 
Arİlfağaoğlu'nun, Artvin İl merkezin
deki öğretmen okulu kampusu ile Şav
şat İlçesindeki temel eğitim okulu bi
nasının Jandarma komutanlılklarıı&ea kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Babanından sözlü soru 
Önergesi (6/95) (1) 

23. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
mm 

24. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistpnine ilişkin Milî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

25j — Zonguldak Milletvekili Gü
neş Müftüoğlu'nun, rotasyona taibi öğ
retmenlerin mağduriyetlerine ve alınması 
gerekli tedbirlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/69) 

26. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

27. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin (mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişjkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

28. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, çift pasaportlu kamu gö
revlilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

29. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı (telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

31. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğuları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru-
munuo prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 



32. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
MüftüoğLu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın lillk taksidıinin 'baza kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişklin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanımdan sözlü soru 
önergesi (6/79) 

33. — Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Yılımaz'ın, çifte pasaportlu olduğu 
iddia edilen kamu görevlilerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/102) (1) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişklin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

35. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmıaz'ın, 1983 yıllında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişklin Devlet Bakamından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

36. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman himmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman ve KÖyişleıfi Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

37. — izmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazijt'ıın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

38. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

39. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

40. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

41. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

42. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

43. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

44. — Ankara Milletvekili Rıza Yü-
maz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

45. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Türk - tş Yapı Kooperatifince 
Ankara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan 
konut inşaatları için Sosyal Sigortalar 
Kurumunca müteahhit firmaya yapılan 
ödemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/86) 

46. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır Hinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mu
amelelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 



İçişleri Bakanından sözlü soru önergeş/ 
(6/120) (1) 

47. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorı> 
önergesi (6/121) (1) 

48. — Kırklareli Milletvekili irfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/89) 

49. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin 
Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde 
kurs gördükleri iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

50. — Jzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

51. — Manisa Milletvekili Hasan 
Zengin'in, bir dergide yer alan DELTA 
Deri Giyim Sanayii A. §. ile ilgili iddia
lara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/94) 

52. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanma
dığına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

53. — İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin ge
zisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

54. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 
tarihinde istanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

55. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Ankara ili Ayaş ilçesinde Kim
sesiz Çocukları Koruma Birliğine ait 
olan okulun bahçesinin imarından doğan 
ve anlaşma ile Belediyeye verilen arsa 
üzerinde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

56. — izmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'm, ödemiş ilçesinde yetiştirilen 
yaz patatesinin p azarlanmasına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/137) (1) 

57. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat ilinden getirtilen işsizle
rin yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çe
lik Fabrikalarına işçi alımından vazge
çildiği iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/100) 

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

59. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik işlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

60. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, Tokat ilindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 



ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/İ41) (1) 

61. — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

62. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 
(D 

63. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğün
ce kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi 
yapılan alanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/144) (1) 

64. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlana
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/145) (1) 

65. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

66. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana ge
lebilecek sportmenliğe aykırı davranışları 
önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alın
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

67. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçe

sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

68. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/112) 

69. — Manisa Milletvekili Hasan 
Zengin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki 
Sandal Grubu içme suyu şebekesinin 
kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve ba
zı köylerin su alamadığı iddiasına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/114) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında 
imtihansız personel alındığı iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1.15) 

71. — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

72. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Seka işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesinin gayesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/117) 

73. — îstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

74. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
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bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

75. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

76. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir'in, İstanbul Kalamış ilkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

77. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Tevfik 
Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için 
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

79. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/23?s 

<D 
80. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 

Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/233) (1) 

81. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda TBMM çalış

malarına yer verilmediği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/123) 

82. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve 
sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak 
kullanımı destekleme primi ödendiğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/234) (1) 

83. — Balıkesir Milletvekili 1. ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1) 

84. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/245) (1) 

85. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine 
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

86. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski 
Belediye Başkanı ile İmar Müdürü hak
larındaki iddialara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/125) 

87. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Tale
belerine Yardım Derneği öğrenci Pan
siyonunun kazan dairesinin onarımı için 
gerekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız 
olarak T.K.l. Orta Anadolu Linyit lşlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

88. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va-
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tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) 

89. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Sümerbank'ta «Turgut Özal» 
markalı kumaş dokunduğu iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/127) 

90. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir. hafta ön
ceden satışa çıkarılmasının karaborsaya 
neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/248) (1) 

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

92. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ve 
nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/249) (1) 

93. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma 
tesislerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/250) (1) 

94. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 

95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

96. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, tütün ve yabancı sigara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

97. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, yurtlara giremeyen öğren
cilerin sayısına ve sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

98. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

99. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'm, Seka İzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

100. — Aydın Milletvekili Hilmi Zi
ya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Fi-
nans Kurumu A.Ş 'nin ortaklarına ve şir
ket anasözleşmesinde yer alan bazı hü
kümlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/257) (1) 

101. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/258) (1) 

102. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

103. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden 
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve 
bu belediye başkanlıklarına valiliklerce 
yapılan atamalara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

104. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına 



12 — 

uygulanacak faiz oranlarının serbest bı
rakılmasının neden olabileceği sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

105. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Ver
gisi mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında 
ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve ver
gi iadesi ile ilgili yeni uygulamalara iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/134) 

106. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden 
ülkelerden ülkemizce ne kadar et ithal 
edildiğine ve ithalatın devam edip etme
diğine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/135) 

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

108. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak 
Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda, 
bulunmaları nedeniyle herhangi bir soruş
turma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 
(D 

109. — İçel Milletvekili M. Isterni-
han Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorun
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/261) (1) 

110. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele
re yapılacak yardım ve ödemeler tertibin
den hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

111. — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KOBlRLlK'çe gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
(D 

112. — Balıkesir Milletvekili 1. ön
der Kırlı'nın, eğitim önlisans programı
na katılarak Açıköğretim Fakültesini bi
tiren emekli öğretmenlerin intibaklarının 
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

113. — Adana Milletvekili M. Ha-
lit Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap 
Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun 
olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/300) (1) 

114. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına atama yapılmamasının ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/301) (1) 

115. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimi
ne ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139) 

116. — Kars Milletvekili Mah
mut Alınak'ın olağanüstü hal uygulaması 
nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) 
(D 

117. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulamasına ilişkin Miliî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 
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118. — Hatay Milletvekili Musta

fa Murat Sökmenoğlu'nun, İskenderun 
Demir ve Çelik Fabrikalarınca son üç ay
da belediyelere ve diğer resmî kurumla
ra yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
(D 

119. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Çankırı ili Eldivan İl
çesi arazisindeki suların toplanarak Kı
zılırmak ve Saraycık köylerine içmesuyu 
olarak götürüldüğü iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/148) 

120. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'nin Mardin Köy Hizmetleri 
Müdürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına 
ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istihda
mına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

121. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/150) 

122. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge 
ve Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında 
geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre 
ile çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

123. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılın
da geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere »lişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

124. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Misis'i Kozana bağlayan eski 
Kozan yolunun, Misis hududu Göztepe 
mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlan

masına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

125. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunla
rına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/154) 

126. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana Organize Sanayi Böl
gesinin yapım çalışmalarına ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/155) 

127. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana îli Yüreğir İlçesi Kâ
zım Karabekir Mahallesinde sağlık oca
ğı yaptırılıp yaptırılmayacağına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/156) 

128. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yu-
nusoğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırıl-
mamasının nedenine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/157) 

129. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e 
döküldüğü bölgenin herhangi bir fir
maya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

130. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılın
dan sonra tapu paftalarında yapıldığı id
dia edilen değişikliklere ve imar planı 
düzenleme çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/159) 

131. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, üniversite öğrencileri için çıka
rılacak affın geciktirilmesinin bazı öğ
rencilerin sömestr veya ders yılı kaybı
na neden olacağı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1) 
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132. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci ka
nal yayınlarının Zonguldak İl Merkezin
de izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/160) 

133. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

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

135. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdail'ın, İsparta Antalya Derefboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan 
tahsisata ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözdü soru önergesi (6/163) 

136. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

137. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/165) 

138. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 

139. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
'bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

140. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka ilçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1.68) 

141. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, ispir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler -
Tütün ve İlıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 

142. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

143. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya Ilı Merkez İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

144. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/173) 

145. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık olacaklarına ait inşaatların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/174) 

146. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 
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147. — Kocaeli M'illetvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

148. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177) 

149. — Kocaeli M'illetvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köy
lerde yapılmakta olan sanayi ve fabri
ka inşaatlarının ruhsatlarının bulunup 
bulunmadığına ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/178) 

150. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Muaü'imköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

151. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) 

152. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü ilçe Hastanesi İle bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181) 

153. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü ilçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182) 

154. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı

karılmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 

155. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

156. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

157. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 

158. — Kütahya Ivlilletvekili Mehmet 
Korkmaz'in, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/187) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapa
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/188) 

160. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/189) 

161. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının şubelerine, 1987 
yılı kârına ve 1986 yılından bu yana 
vakfa yapılan bağışlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/305) (1) 

162. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban 



fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

163. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfallt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

164. — îzmir Milletvekili Fuat Kıla' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna İlişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

165. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
îskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/193) 

166. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
İKARDA toplantısında meydana geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/194) 

167. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına Miskin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/195) 

168. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tabir Köse'nin, Amasya İli Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete 
maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Bayındırlık ve îskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

169. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişlsri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

16 — 

170. — Afyon Milletvekili AbdulMı 
Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık Ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) 

171. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikası
nın çevre Kirliliğine neden olduğu iddia
sına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/197) 

172. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/198) 

173. — îçel Milletvekili M. Iste-
mihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik 
il yapılmasının düşünülemediğine» dair 
31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

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

175. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve 
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

176. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

177. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/206) 
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178. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207) 

179. — Ankara Milletvekili Tevfik 
Koçak'ın, Ankara ili Şereflikoçhisar İl
çesine bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören 
kasabalarının ne zaman ilçe yapılacakla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/319) (1) 

180. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, ülkemize sığman peşmergeder-
den bir kısmının Gebze - Çayırova'daki 
Tarım Meslek Lisesinde istihdam edile
ceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

181. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

182. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birli-
ği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

183. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren 
ifade ve bölümler bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
(D 

184. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine 
bağlı Karıkkaya ve Kurusarı köylerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

185. — İsparta Milletvekili Ertekk 
Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında 
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan 

ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

186. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili Senirkent İlçesi
ne ait kanalizasyonun, bazı köylerin ta
rım arazilerini olumsuz yönde etkile
diği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından söztfü soru öner
gesi (6/211) 

187. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

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

189. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelirlerine ve harcama
larına ilişîtin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

190. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 5,10.1988 tarihinde Mardin 
ve Diyarbakır illerinde köy korucuları 
tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) (1) 

191. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayırı Kö
yü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) (1) 

192. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, Atabey ilçesi Kapıcak Köyü
nün başka bir mahalle taşınmasına dair 

(98 inci Birleşim) 
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projenin 1988 yılında gerçekleştirileme-
mesinin nedenine ilişkin Bayındırlık ve 
îskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/215) 

193. — İsparta Milletvekili İbrahim 
GürdaTın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

194. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacının, British Ainvays uçaklarıyla 
Ankara ve İstanbul'dan Londra'ya giden 
yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaç
landıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

195. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde Merkez İlçesine bağlı Kar-
gasekmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

196. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde ya
pılması düşünülen İmrahor Göletine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

197. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde 
görev yapan akademik personelin yapı
lan kadro düzenlemesinden yararlandı-
rılmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/219) 

198. — Adana Milletvekili M. Hali t 
Dağlı'nın, Mansurlu - Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/220). 

199. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221) 

200. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya Ban
kasına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya Bankasınca tarım sektörü için 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222) 

201. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

202. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

203. — Afyon Milletvekili Baki Dur
mazın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) 

204. — İsparta Milletvekilli Abdullah 
Aykon Doğan'ın, İstanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. Ş. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/226) 

205. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurtlun, İstanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer 
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

206. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana İlinde askerî birliklere 
akaryakıt ıkma!li yapan Petrol Ofisi bayi-
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lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/331) (1) 

207. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 
Cenkoiler'in, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin in
şasının durdurulduğu iddiasına İlişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

208. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Gö-
cek'teki yaz tatili sırasında kaldığı yatın 
kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/332) (1) 

209. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri ili Uludere İlçesi Ka-
yadibi Köyü Evil Mezrasındaki bir va
tandaşın evinin jandarma tarafından yı
kıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu 
ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/333) (1) 

210. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, 1986 ve 1.987 yıllarında Hak
kâri ili Yüksekova ilçesi Esendere Bu
cağından sının geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele 
geçirilen vatandaşlara ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334) (1) 

211. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli • Uludere ilçesi 
Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı 
uygulamalarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) (1) 

212. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova ilçesi 
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yay
lasında otlatılmakta bulunan koyun sü
rüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince 
el konulduğu ve sürünün gümrüğe tes
lim edildiği iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

213. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesinde 
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa
tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239) 

214. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba
kanının içtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

215. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'nin, Mardin ilinde 15.11.1988 
tarihine kadar açılmamış olan okullara 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 

216. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242) 

217. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/244) 

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

219. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fa
kültesi öğrencilerinden birinin Devlet gü
venliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye 
zorlandığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 
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220. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı 
köylerdeki vatandaşların sınırlandırıldığı 
ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

221. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253) 

222. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı ille
rin yakacak sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/254) 

223. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından İstanbul özel İdare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255) 

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

225. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir ga
zetenin dar boğaza sürüklenerek kapatıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/267) 

226. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/342) (1) 

227. — İzmir Milletvekili Veli Ak-
soy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon 
liranın üzerinde kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip 
ödenmediğine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

228. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş -

Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -
Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/268) 

229. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan 
Termik Santralına ve bu bölgede katkı
sız biriket imalatının ne zaman gerçek
leştirileceğine ilişkin Enerji ve Taöiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner 
gesi (6/269) 

230. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Adatepe ve Kara-
kuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

231. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe 
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/271) 

232. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu İlde ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/272) 

233. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde ne zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/273) 

234. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş İline 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş' 
da Sümerbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/274) 
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235. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendi-
rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve1 

Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

236. — Kalır amanmaraş Milletvekili 
Atilla imamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
ilinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapı
lıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma v<* 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

237. — Zonguldak Milletvekili Şina-
si Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emek
li bir işçinin cesedinin fareler tarafından 
tahrip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/277) 

238. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, hükümetin Kıb
rıs politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/278) 

239. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpaza-
rı Şubesince Öztur Anonim Şirketine ve
rildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 
0) 

240. — Samsun Milletvekili İrfan 
Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî par
tilerin radyo ve televizyon gibi haberleş
me araçlarından eşit olarak faydalandırıl
masına dair Avrupa Konseyi Kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) 

241. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon ili Sandıklı ilçesi Ak-
harım Kasabası Ortaokulunun öğretmen 
sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/344) (1) 

242. — Hatay Milletvekili Ali Uyar* 
in, Petrol Ofisi iskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına haka
ret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

243. — Diyar bakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır ili Lice ilçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı va
tandaşlara koruculuk için başvuru formu 
imzalattırıldığı iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 
(D 

244. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, TEK Toroslar işletmesinin Çu
kurova Elektrik Â. Ş.'ne devredilmesin
den doğacak bazı sorunlara ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/348) (1) 

245. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valili
ğinin kurulmasından sonra bölgede göz
altına alınan vatandaşlara ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 
(D 

246. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt Ui Merkez 2 No. lu Sağ
lık Ocağında görevli ilki hemşirenin gö
rev dönüşü Dide Nehrinde boğulmaları 
olayına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü sora önergesi (6/350) (1) 

247. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlü'nun, Marmara Deni
zinde trol ve aligalarina ile balık avcıbğı 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/280) 

248. — Samsun Milletvekili İrfan 
Demiralp'in, Samsun = Havza İlçesi 
25 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğüne usul
süz atama yapıldığı * iddiasına ilişikin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü som önergesi (6/351) (1) 
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249. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
aıın, gece bekçilerine de1 silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

250. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nm, ödemiş İlçesinin ne zaman il yapı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/282) 

251. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ım, Olağanüstü Hal Bölge Vali
liğinin kurulmasından sonra bölgede kaç 
kişinin korucu olarak görevlendirildiğine 
ve korucuların karıştıkları adlî olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sor" 
önergesi (6/352) (1) 

252. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Mü
dürlüğünce açılan imtihana İmam Hatip 
Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/283) 

253. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'lin, AIDS'li hastaların sayısına 
ve hu konuda ne gibi tedbirler alındığına 
diskin Sağhfc ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284) 

254. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gül-
köy ve Kavak köylerine sağlık evi yap
tırılmasına ilişjkin Sağlık ve Sosyal Yar
dımı Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/285) 

255. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (16/286) 

256. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve 
Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman 
başlanacağına ilişiklin Millî Eğitim Genç

lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/287) 

257. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devltet 
Hastanesinin sorunlarına ilişjkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288) 

258. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

259. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama pro
jesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kamından sözlü soru önergesi (6/290) 

260. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın, 
Pire'deki Türk Şahitliğini kaldıracağı id
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/291) 

261. — Bilecik Milletvekili Tayfur 
Ün'ün, İstanbul, Ankara, İzmir vd Ada
na büyükşehir belediyelerinin yurt dışın
dan borç alıp almadıklarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/357) (1) 

262. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun illi Vezirköprü İlçesinde şeker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için 
ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/292) 

263. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşrnasıyla inşa edilen 
ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/293) 
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264. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımı
na ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce 
güzergâhının onananına ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) 

265. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.R.T»'nin büt
çe görüşmelerinin yayımlanmasında iz
lediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/307) 

266. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi 
Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından «özlü soru önergesi 
(6/358) (1) 

267. — Çorum Milletvekili Cemal 
Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı 
Nisan ayından bugüne kadar İmar Uy
gulama Fonundan aldığı kredilerin mik
tarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından «özlü soru önergesi (6/359) (1) 

268. — Çorum Milletvekili Cemal Şa
hin'in, Çorum Bele'diyesinin 1984 yılı 
Nisan ayından bugüne kadar İller Ban
kasından aldığı avans borçların miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

269. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldı
ğı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

270. — Konya Milletvekili Ömer Şe-
ker'in, Btibank Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum Tesisle
ri Satmalma Müdürlüğünde yapıldığı 
İddia edilen soruşturmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/296) 

271. — Bingöl Milletveküi Haydar 
.Baylaz'ın, Sivas HU Gürün İlçesi Çaybo-

yu Mahallesinde1 inşa ettirilen afet ko
nutlarının hak sahiplerine verilip veril
mediğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/298) 

272. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesinde
ki Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekim
lik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve 
araç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/299) 

273. — Mardin Milletvekilli Süleyman 
Çelebinin, Karakaya Barajı içlin kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma be
dellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/308) 

274. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Çeşme1 Vergi Dairesi Müdürü hak
kında ihbar ve şikâyette bulunulup bulu
nulmadığına ilişkin Malye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

275. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Karadeniz Balkır İşletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalış
malarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/310) 

277. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Mardin İli Midyat İl
çesinde görevli bir komiser yardımcısı 
hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

278. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta - Eğirdir İlçesi En-

276. — Edirne Milletvekili Erdal 
Kalkan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kay
nak Kulanmıını Destekleme Fonundan 
yararlanabiılimelk için yatırım amacıyla 

" teşvik belgesi alanlara ve adı geçen Fon' 
dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/370) (1) 



düstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

279. — Manisa Milletvekili Ümit Ca-
nuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Ma
nisa İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü 
Hacılar Mahallesindeki vatandaşların ye
ni yerleşim alanına nakledilmeleri için ça
lışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/312) 

280. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlk
öğretim Bölge Okuluna İlişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/313) 

281. — İstanbul Milletvekii Mustafa 
Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüpleri
nin maç hâsılatlarından elde ettikleri ge
lirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) (1) 

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

283. — Antalya Milletvekili Adil Ay-
dın'm, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi 
Açık öğretim Fakültesi mezunları ile di
ğer fakülte mezunları arasında ayrım ya
pıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/326) 

284. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ve 
bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/373) (1) 
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285. — Diyarbakır Milletvekii1! Fuat 
Atalay'ın, doğalgaz santraliarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

286. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı ba
ca gazı arıtma tesislerine ve Karlıova 
Termik Santralına ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/376) (1) 

287. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, haberleşme hür
riyetinin ihlal edildiği iddiasına ve MİT 
raporunun akıbetine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/327) 

288. — İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait tele
fonların güvenlik güçlerince dinlendiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/377) (1) 

289. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 
1988 yılında ikram faslından yapılan 
harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kam
panyasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/378) (1) 

290. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Topçular İskelesinin ne zaman 
hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/379) (1) 

291. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
mr'ın, elektrik üretim yollarına ve mali
yetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/380) (1) 

292. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan 
zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/381) (1) 
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293. —- Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına 
dağıtıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak 
Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/382) (1) 

294. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/383) (1) 

295. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fi
yatlarına yapılan zamlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/384) (1) 

296. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak 
bankalarınca gerçekleştirildiği iddia edi
len arsa alım ve satımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

297. — İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî 
ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT 
Müsteşarlığına verdiği iddia edilen mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/386) (1) 

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

299. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt 
illerinde 25.12.1988 tarihinden bugüne ka
dar göz altına alınan vatandaşlara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/388) (1) 

300. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılın
da Uluslararası danışmanlık firmaların

dan alınan hizmetlere ve yapılan ödeme
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/389) (1) 

301. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış 
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/390) (1) 

302. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklı
lara yapılan yardımlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

303. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfına yapılan bağışlara 
ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/393) (1) 

304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'na ve elek
trik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/394) (1) 

305. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kur
mak amacıyla Samsun İline bağlı Asara-
ağaç, Kuthıfcent ve Çırakman köylerinde 
1985 -1986 yıllarında kamulaştırılan ara
zilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/404) (1) 

306. — İstanbul Milletvekili Hüsnü 
Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yıllarında top
lanan gelir vergilerine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/395) (1) 

307. — Aydın Milletvekili Hilmi 
Zıya Postacı'nın, T. C. Ziraat Banka
sınca tarım satış kooperatiflerine kul
landırılan krediler için farklı faiz oranları 
uygulandığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 



308. — tzmir Milletvekilli Ahmet Er-
sin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
borçlarına ilişkin İçişleri Balkanımdan 
sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

309. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağtar'ın, «İcraatın İçinden» ve 
«Gelişen Türkiye» adlı programların An
kara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılması
nın nedenline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/40İ6) (1) 

310. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Ya
tağan bölgelerinde' termik santralleri bes
leyecek kömür ocaklarının Özel sektöre 
devredileceği iddiasına iişfcin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/307) (1) 

311. — İstanbul Milletvekili Aytekin 
Kotü'in, İstanbul Anaikent Belediyesince 
kurulan şirketlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/398) <1) 

312. — İstanbul Milletvekili Aytekin 
KotiTin, İstanbul Anaikent Belediyesince' 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere 
verilen ilanlar için yapiılan ödemelere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/399) (I) 

313. — Diyarbakır Milletvekİi Fuat 
Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edi
len doğal gazın hangi amaçlarla kullanı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/400) (1) 

314. — Edirne Milletvekili Erdal 
Kalkan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUK-
SA'da çalışan işçiler hakkında emniyet 
müdürlüklerince afflbüm düzenilendiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/401) (1) 

315. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile 

ilgili çalışmalara ve bu nedenle yapılan 
ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/328) 

316. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğün
de meydana geldiği iddia edilen olaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/329) 

317. — Zonguldak Milletvekili Şi-
nasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten 
firmalara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üre
tim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/330) 

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

319. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, doğal ıgaz ithali üe ilgili söz
leşmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/402) (1) 

320. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının 
ambleminin bir Amerikan firmasına çiz-
dirildiği iddiasına ve amblem değişikliği 
nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

321. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, NATO ile iliş
kilerimize, Türk kadınlarına askerlik 
eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savun
ma Sanayii Fonuna ilişkin Millî Sa
vunma Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/340) 

322. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya İli köylerine bağlı 
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik 
bulunmadığına ve bü yerlerin ne zaman 



elektriğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergdsd (6/407) (1) 

323. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesin
de sözleşmeli olarak çalışmak isteyen 
sağlık personeline imzalattırılan hizmet 
akdine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/408) (1) 

324. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'in, Emlak Bankası eski Ge
nel Müdürünün Amerika'ya gidiiş nede
nine ve hakkımda soruşturma açılması 
için Cumhuriyet Savcılığınca istenilen 
iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/409) (1) 

325. — Edirne Milletvekili Erdal 
Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sa
natçıların konserlerinin yasaklandığı id-
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/410) (1) 

326. — Tunceli Milletvekili Orhan 
Veli Yidıom'ın, Tunceli İM Hozat İlçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser 
ile bir polis memuru haklarındaki iddia
ya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/411) (1) 

327. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında ha
yali ihracat yaparak haksız vergi iadesi 
alan firmalara ne gibi müeyyideler uygu
landığına >Iişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/412) (1) 

328. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, Ankara Demirlibahçe Ortaoku
lu İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa 
Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/413) (1) 

329. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çaikıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 198'8 yılında 

gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu 
nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/414) (1) 

330. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Eıkmen'in, Ankara Babçelievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen 
olaya üşkio İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/415) (1) 

331. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Gazii Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı ge
rekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğren
ciler hakkında soruşturma açıldığı iddia-
asına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
som önergesi (6/416) (1) 

332. — Adana Milletvekili M. Sela-
hattin Kıhç'ın, 19.7^988 tarihli ve 
88/13161 sayılı kararnameden istifade 
eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/417) (1) 

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

334. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Turizm Ban
kası Genel Müdürünün İsviçre gezisine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/419) (1) 

335. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelen
dirilen grupların son günlerde neden ol
dukları olaylara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/420) (1) 

336. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak 
Kredi bankalarının 1987 ve 1988 yılları
na ait kârlarının yüksek gösterildiği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/421) (1) 



337. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Em
lak Bankasına ait arazi ve binalardan 
bir kısmının satıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 
(D 

338. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canverln, hayalî olduğu kuşkusuyla 
Merkez Bankasınca incelenmekte olan 
ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli ka
rarname gereğince Devlet Planlama Teş
kilatına devredildiği ve incelemeler ta
mamlanmadan vergi iadelerinin ödendiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/424) (1) 

339. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum ili Şenkaya İlçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri 
arasındaki mera davası ile ilgili mahke
me kararinın infazı sırasında meydana 
gelen olayın sorııırü'uılıaonıa ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/426) (1) 

340. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasın
da elektrikten yararlanılabiilmesi için elek
trik şebekelerinin tevsii hususunda çalış
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/427) (1) 

341. — Erzincan Milletvekili Musta
fa Kul'un, Erzincan İli Merkez İlçesi 
Aşağı ve Yukarı Molla Gürani mahalle
lerinin Merkez Belediyesi sınırları içine 
alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 
0) 

342. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolör
lerine denetim özel hizmet tazminatı ve

rilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Bâ  
kanından sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

343. — İzmir Milletvekili Fuat Kıl-
cı'nın, 31.12.1988 tarihi itibariyle TA
RİŞ'in üreticilere ne kadar borcu bulun
duğuna ve bu borcun ne zaman ödenece
ğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

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

345. — İsparta Milletvekili İbralhim 
Gürdal'ın, Burdur İl merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmen
lerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba 
okullarına nakledildikleri iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/353) 

346. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operas
yonla ilgili olarak bir dergide yer alan 
iddialara ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/432) (1) 

347. — Giresun Milletvekili Mustafa 
Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz de
ğişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk 
Kadını Gazetesine ödenen reklam ücre
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/433) (1) 

348. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
ün, Kastelii'nin iflasına neden olduğu id
dia edilen tefeciler hakkında ne gibi iş
lemler yapıldığına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/354) 

349. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köseînin, Senliler döneminde Em-
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lak Bankasınca aylık bir gazeteye öde
nen reklam ücretine ve bir firmaya kul
landırılan döviz kredisinin ödenmediği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/434) (1) 

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

351. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan 
İşkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi . ile 
İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Söz
leşmesi hükümlerine uyulmadığı iddiası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/441) (1) 

352. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya 
teminatsız kredi verildiği ve Memduh 
Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/435) (1) 

353. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

354. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu 
nedeniyle görevinden alındığı ve genel 
idare hizmetleri sınıfına atandığı iddia
sına ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/442) (1) 

355. — Malatya Milletvekili ibra
him Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Ma
latya illerine bağlı bazı köylerde yeni 
yaptırılan camilere atanan imamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/451) (1) 

356. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 
tarihli nüshasında yer alan S.S.K, Genel 
Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

357. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mü
hendislik Fakültesi öğretim üyelerinden 
birine Fakülte Dekanınca hakaret edil
diği ve görevinden alındığı iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/362) 

358. — İsparta Milletvekilli Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesine 
bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/363) 

359. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili Sütçüler ilçesi 
Karadiken Köyünün su sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/364) 

360. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye 
başkan adayları hakkında görüş bildir
dikleri iddia edilen vali ve kaymakam
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/365) 

361. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idare
ler seçimleri nedeniyle bazı seçim bölge
lerinde vali ve kaymakamlarca aday yok
laması yapıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

362. — İzmir Milletvekili Veli Ak
soy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu 
ile ilgili davayı izlemek isteyen vatan
daşların maruz kaldıkları uygulamalara 
ilişkin' Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/445) (1) 

363. — İzmir Milletvekili Veli Ak
soy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltı
na alınan sanıklara farklı muamele ya-



pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/446) (1) 

364. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, bir siyasî par
tinin malî denetiminin istanbul Emniyet 
Müdürlüğü Malî Şubesince yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözilü soru 
önergesi (6/447) (l) 

365. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, yurt dışına çı
kan vatandaşların Konut Fonu için yap
tıkları ödemelere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/366) 

366. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıy
la 1988 yılında Türkiye'ye hangi ülke
lerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaç
la ne kadar harcama yapıldığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) 
(D 

367. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın, Emlak Bankasınca 1.1.1987 ta
rihinden bugüne kadar gerçekleştirilen 
arsa alımlarına Miskin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/449) (1) 

368. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, Konya ili Çumra ilçesi kapa
tılan ülkü ocakları başkanının bugüne ka
dar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
içişleri Bakanından sözilü soru önergesi 
(6/450) (1) 

369. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı-
ğınca üretilen ve Rusya'dan ithal edilen 
doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 

370. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, Devlet eski 'Bakanı Yusuf Boz-
kurt özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniy
le aldığı harcırah miktarına, Başbaka
nın tedavisi için yapılan harcamaya ve 
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1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde gö
türülen hediyelik eşyaların tutarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/458) (1) 

371. — izmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şart
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/452) (1) 

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

373. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hüküm
lülere özel jandarma timi tarafından iş
kence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 
(O 

374. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an 
kurslarına ve özel vakıflarca açılan ve 
yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okul
lara ve dersanelere ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 

375. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/422) 

376. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, Köy - Koop. Merkez Birliği ku
rulması için yapılan girişimlerin engel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/459) (1) 

377. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı 
seçiminin iptali nedeniyle Valilikçe Be-
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lediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/461) (1) 

378. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Yusuf Bozkurt Özal ile Aydın 
Corporation A.Ş. arasında ilişki bulunup 
bulunmadığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/463) (1) 

379. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksek
okul açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitini Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/425) 

380. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrtenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getir
meyen müesseselere karşı ne gibi önlem
ler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/437) 

381. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesinin nede
nine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/438) 

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

383. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ay
larında, öğrenci gençlik tatil merkezleri 
haline dönüştürülmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/440) 

384. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut 
sorununa ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/456) 

385. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma 
ürününden kaldırılmasının neden olduğu 

sorunlara ve bu konuda alınacak önlem
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/460) 

386. — Bingöl Milletvekili İlhami Bi-
nici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağa-
cı Köyünde orman katliamı yapıldığı id
diasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

X 1. — 2629 Sayılı, 3160 Sayılı Ka
nunlarda Değişiklik Yapılması ve Diğer 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan 
Uçucu Personele Tazminat Verilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî iSavunma ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/508) (S. Sayısı : 
247) (Dağıtma tarihi: 31.5.1989) 

2. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Sav
cılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve 
Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmün
de Kararname ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/537) (S. Sayısı : 248) (Dağıtma 
tarihi : 31.5.1989) 

3. — Bazı Kanunların Bakanlar Ku
ruluna Yetki Veren Hükümlerinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Ku
ruluna Yetki Veren Hükümlerinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Anayasa ve Ada
let komisyonları raporları (1/446, 1/480) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 
31.5.1989) 

4. — Konya Milletvekili Mehmet 
Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı 
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Yükseköğretim Kanununun 27*5.1988 
TarİM 3455 Sayılı Kanunla Değişik Ge
çici 8 linçi Maddesinin Dördüncü Fıkra
sının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir 
Filkra İlave Edilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Ra
poru (2/97) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma 
tarihi : 2.3.1989) 

5. — Konya Milletvekili Haydar 
Koyuncu'nun, 21.6.1987 Tarih ve 3402 
Sayılı Kadastro Kanununun 26 ncı Mad
desinin 5 inci Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Geçici Dört Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/78) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma 
tarihi : 26.5.1989) 

X 6. — 827 Sayılı Rıhtım Resmi Ka
nununun, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun, 3065 Sayılı Katma Değer Ver
gisi Kanununun, 3074 Sayılı Akaryakıt 
Tüketim Vergisi Kanununun, 79 Sayılı 
Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî 
Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon He
saplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler 
İhdasına Dair Kanunun Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılması, 3074, 2985, 
3238 ve 3294 Sayılı Kanunların Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/563) (S. Sayısı : 252) 
(Dağıtma tarihi : 1.6.1989) 

7. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcı-
oğlu'nun 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
ve Adalet komisyonları raporları (2/83) 
(S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1989) 

8. — 11,4.1928 Tarih ve 1219 Sayılı 
Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı 
İcrasına Dair Kanunun 41 inci Maddesi
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 7 Ek ve 
3 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
12.4.1989 Tarih ve 3530 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
Raporu (1/561) (S. Sayısı : 254) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1989) 

9. — Konya Milletvekili Mehmet 
Şimşek ve 16 Arkadaşının, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 3455 Sayılı 
Kanunla Değişik Geçici 8 inci Madde
sinin 4 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eği
tim Komisyonu Raporu (2/130) (S. Sa
yısı : 255) (Dağıtma tarihi : 5.6.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 
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