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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Devlet Bakam tsmet özarslan'ın 

dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan ve bağımsız milletvekillerine düşen üyeliğe 
Siirt Milletvekili Zeki Çeliker; 

Anavatan Partisi Grubuna ait olup, açık bulunan : 
Dışişleri Komisyonu üyeliklerine, Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt, Kütahya Mil

letvekili Mustafa Kalemli, Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz; 
Dilekçe Komisyonu üyeliğine, Kars Milletvekili Yasin Bozkurt; 
Seçildiler. 
TBMM Başkanlığına, yapılan oylamaların üçüncü turunda, 270 oy ile, tzmir Milletvekili 

tsmet Kaya Erdem seçildi. 
TBMM Başkanı tsmet Kaya Erdem, Başkan seçilmesi dolayısıyla bir teşekkür konuşması 

yaptı. 
22 Kasım 1989 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 19.17'de son 

verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Edirne İstanbul 

ismail Üğdül Mustafa Sartgül 
Kâtip Üye 

Bursa 
Mustafa Ertuğrul Urdu 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekill Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa San gül (İstanbul), İsmail Üğdiil (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 36 ncı Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır. 
Gündeme geçiyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Türkiye - Avrupa Topluluğu Karma Parlamento Komisyonunda açtk bulunan üyelikler için, 

siyasî parti gruplarınca aday olarak gösterilen üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1038) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımn bir tezkeresi vardır, okutup bil
gilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye - Avrupa Topluluğu Karma Parlamento Komisyonunda açık bulunan üyelikler için 
Siyasî Parti Gruplarınca aday olarak gösterilen üyelerin isimleri aşağıda sunulmuştur. 

Dış Münasebetlerin Düzenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Kanunla 
değişik 1 inci maddesi uyarınca Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Türkiye - AT Karma Parlamento Komisyonuna Siyasî Parti Gruplarınca 
Aday Olarak Gösterilen Üyeler 

Ercan Vuralhan Ankara 
Mustafa Kalemli Kütahya 
Bahri Karakeçili Şanlıurfa 
Saffet Sert Konya 
Abdulkadir Ateş Gaziantep 
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2, — Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt Özal'ın seçil
miş olduğuna ilişkin, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (3/1039) 

BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığının tezkeresi yardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanını seçmek üzere 22.11.1989 tarihînde 518 Nolu 

Komisyon salonunda toplanmış ve aşağıda ismi yazılı sayın üye Komisyon Başkanlığına seçil
miştir. 

Saygıyla arz ederim. 
Hazım Kutay 

Ankara 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Başkanvekili 

Başkan : Yusuf Bozkurt özal Malatya 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLlS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum olayı ve Türkiye Emlak 

Bankası eski Genel Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

BAŞKAN — Gündemin, Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngö-
rüşmeler kısmına geçiyoruz. 

Birinci sıradaki, tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum olayı 
ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel Müdürü ile ilgili iddialarının gerçeklik derecesini tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde yıllardır devam eden usulsüzlük, yolsuzluk iddiaları vardır. Bir yandan bu id

dialar asılsız denirken, diğer yandan kamu kaynakları talan edilmektedir. Gittikçe büyüyen çirkef 
çamuru, devletin tüm kurumları ve bireylerine sıçramaktadır. 

En son, Erdem - Şemiler - Horzum olayı ile ayyuka çıkan sorulardaki gerçeklerin bulun
ması ve artık-devletin yıpratılmasının önlenmesi için, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 inci mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını talep, etmekteyiz. 

Saygılarımızla. 
Durmuş Fikri Sağlar 

tçel 
ve arkadaşları 
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GEREKÇE: 
Türkiye, 1988 yılının son günlerinde açık bir siyasî kriz ortasında kalmıştır. 
Bu kriz, Bülent Şemüer'in görevden istifası ile çözülmüş değildir. Aksine, Şemiler'in Baş

bakanlık Başdanışmanlığına atanmasıyla alabildiğine derinleşmiştir. 
Erdem-Şemiler-Horzum ilişkisi ülkemizdeki yasa dışı olayların bir odak noktası haline 

gelmiştir. Bu krizin, bütün kurum ve kişileriyle devleti daha fazla yıpratmadan çözülebilmesi 
için, sözkonusu olayın bütün boyutlarıyla TBMM tarafından oluşturulacak bir araştırma ko
misyonu tarafından soruşturulması kaçınılmazdır. 

Horzum olayının üzerine gittiği izlenimi veren Bülent Şemiler'in, Emlak Bankasını key
fince yönettiği konusundaki iddiaların, ayrıca soruşturulup gün ışığına çıkarılması gerekmektedir. 

1. Kemal Horzum'Ia ilgili bilgiler devletin en üst yetkililerinin elinde yar iken, Horzum'-
un türlü işlerine devam etmesi ilginçtir. 

a) Kemal Horzum'un adı ilk olarak, ihraç amacıyla ithal edildiği halde ihraç edilmeyen 
122 milyar liralık bir demir-çelik vurgununa karışmıştır. Bu konuda, MİT ve gümrük müfettiş
leri tarafından raporlar da düzenlenmiştir. 

b. Kemal Horzum, en önemli sermaye birikimini, bir bankerlik kuruluşu olan Anadolu 
Finansmanın 1 milyar lirası ile yaptığı söylenmektedir. Bu konunun Ticaret Sicili Gazetesinde 
açık olarak yer almasına karşın, daha sonra bankerlerin tasfiyesi sırasında, ilgili banker tasfiye 
kuruluşunun, Anadolu Finansmana para yatıran halka, paralarını ödemek için Kemal Hor
zum'un üzerine gitmesi fiilen engellenmiştir. 

c) Kemal Horzum'un 1980'li yılların başından itibaren bürokrasi, hükümet ve mafia ile 
ciddî ilişkiler kurduğunun bilindiği iddiaları, demokratik açılımın ve ekonomik tercihlerde özal 
Hükümetine olan etkileri, yasa dışı usulsüz ve haksız kazançların paylaşılması yolları ya da 
kavgaları, açıklanması gereken önemli konulardır. 

2. TBMM'nin araştırması gereken başka bazı somut olgular ise; 
a) Kemal Horzum, 29 Ocak 1985 tarihinde yurt dışına çıkarken aynı uçağa herhangi bir 

engelleme ile karşılaşması halinde kendisine yardımcı olmak üzere hangi milletvekili binmiştir? 
b) 27 Mart 1985 tarihinde, Avrupa Emlak Bankalarının bir toplantısı için Brüksel'de bu

lunan devrin Emlak Kredi Bankası Genel Müdürü Erol Kıcıman ile konuşmak üzere, Kemal 
Horzum karayolu ile Zürih'ten Brüksel'e giderken yanındaki milletvekili kimdir? Brüksel'de, 
Kıcıman ile bir yardımcısı, Horzum ve beraberindeki milletvekili ile ne konuşmuş ve neyi tar
tışmıştır? 

c) Bülent Şemiler, Kemal Horzum'un Türkiye'ye isviçre'den narkotik görevlisi polisler 
tarafından getirildiğini, polislerin kimliklerini Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saraçoğlu ile 
birlikte gözleri ile gördüklerini söylemektedirler. 

Bu olayın basına da yansımış görünmesine karşın, Kemal Horzum'un isviçre'de neden tu
tuklandığı, uyuşturucu konusunda isviçre polisinde bir belge olup olmadığı konusunda, Ada
let Bakanlığı hareketsiz kaldığından hiçbir işlem yapılmamıştır. Oysa, Horzum'un uyuşturucu 
konusunda da yagılanması için Bülent Şemiler ve Rüşdü Saraçoğlu Türkiye'de girişimde bulu
nacaklarını isviçre makamlarına söylediklerini beyan etmişlerdir. Olayın bu boyutu TBMM'de 
ortaya çıkarılmalıdır. 

3. Kemal Horzum'un yurt dışına kaçtıktan sonra BC Havayolları için teşvik belgesi ala
bilmesi, bu konuda daha önce de HORTAŞ'a o tarihte DPT Yabancı Sermaye Dairesi Başkan
lığı tarafından geniş teşvik olanaklarının sağlanmış bulunması, titizlikle araştırılması gereken 
kuşkulu olaylardır. 
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4. Horzum olayının takibinde, görünüşte son derece ciddî, ancak, dağınık ve sonuç ver
meyen bir çaba içinde bulunduğu izlenimini veren Bülent Şemiler'in, genel müdürlük yaptığı 
bankaları iyi yönetemediği bilinmektedir. 

Kâğıt üzerinde, bazı arsa ahm-sajtımları sayesinde, kâra geçirilmiş gibi gösterilen banka
nın genel müdürlüğünden istifa etmiş olmasına karşın, Şemiler'in 10 Ocak 1989 gününe kadar 
bilançoyu düzenlemek için görevde kalması ve icraatta bulunması, bu konudaki iddiaları güç
lendirmektedir. Nitekim, istifadan sonra banka gayrimenkullerinin satıldığı haberleri basında 
yer almaya başlamıştır. 

Bütün bu arsa ahm-satımları ile ilgili olarak, kime, ne çıkar sağlandığı; neyin, hangi amaçla 
yapıldığı; kimlerin, nereden, nasıl komisyon aldığı konularındaki iddialan bankalar yeminli 
murakıplarının dahi çözmesi olanaksızdır. 

5. Bankayı dolandıran Horzum'un mevcut mal varlığı üzerine, ne eski yöneticiler, ne de 
Bülent Şemiler'in herhangi bir tedbir kararı koydurmamaları da, kuşkuları artırıcı bir olgu 
olarak önümüzdedir. 

BAŞKAN — Hükümet adına, Sayın Güneş Taner; buyurun. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Kemal Horzum üe..Ejnlak Bankasını birbirinden ayırmak gerekmektedir. Kemal Horzum, ha
lihazırda tutuklu olarak yargılanmaktadır. 

Şu ânda yargılanan bir kişi hakkında verilmiş olan Meclis araştırma önergesinin ilgili kı
sımlarını ve Adalet Bakanlığının bana bu konuda gönderdiği notu da, müsaade ederseniz hu
zurlarınızda ifade edeyim. Bu kapsam içerisinde de, Kemal Horzum ile ilgili olarak, elimizdeki 
bilgileri ve bu çerçeve içerisinde verebileceklerimi arz etmeye çalışacağım. 

İkinci bölümde ise, -biraz önce Emlak Bankası ile Kemal Horzum'u ayrı ayrı mütalaa et
mek gerekir demiştim- Emlak Bankasıyla ilgili bilgileri Yüce Heyetinize sunacağım. 

Anayasanın 138 inci maddesinin üçüncü fıkrası, "Görülmekte olan bir dava hakkında Ya
sama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz ve
ya herhangi bir beyanda bulunulamaz" hükmünü muhtevidir. Esasen aynı hüküm 1961 Ana
yasasının 132 nci maddesinde de yer almaktaydı. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, görül
mekte olan bir dava hakkında Yasama Meclislerinde görüşme yapılamaz veya herhangi bir be
yanda bulunulamaz. 

Gündemde bulunan Meclis araştırması açılmasına dair önergenin konusu, Ankara Ağır 
Ceza Mahkemesinde halen görülmekte olan bir dava ile ilgili bulunmaktadır, önergenin görü
şülmesi halinde, Meclis kürsüsünden, mahkemeye tesir edecek şekilde beyanlarda bulunula
cak; mahkemenin seyrine ve hükmüne tesir edecek mahiyette konuşmalar yapılabilecektir. Hal 
böyle olunca, söz konusu Meclis araştırmasının açılıp açılmamasının görüşülmesi de, bakıl
makta olan davaya tesir edecek ve Anayasanın 138 inci maddesinin yukarıda ifade edilen hük
müne aykırılık teşkil edilecektir görüşü hâkimdir. 

Bu kısa nottan sonra, yukarıda söylediklerimi tesirsiz bırakmadan, Kemal Horzum'un ia
desiyle ilgili, bizdeki bilgileri Yüce Meclise sunmaya çalışacağım : 
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Ankara Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi, 3.3.1986 tarihinde ihtilasen zimmet suçuna işti
rakten sanık ve gıyabi tutuklu Kemal Horzum'un iadesini talep ettiğine dair gönderdiği evrak, 
6.3.1986 günü, sözleşmenin 12/1 inci maddesinde öngörüldüğü şekilde, İsviçre yetkili makam
larına iletilmek üzere, Dışişleri Bakanlığına gönderildi. Bilahare, isviçre'nin, sözleşmenin 13 
üncü maddesine istinaden, talep ettiği bilgileri haviek iade evrakı da, aynı şekilde, 28.6.1988 
tarihinde gönderildi. Kemal Horzum'un, S Temmuz 1988 günü, Cenevre'de, iade amacıyla tu
tuklandığı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tnterpol Daire Başkanlığına bildiril
di. Dışişleri Bakanlığı 7 Eylül 1988 günlü yazısıyla, Kemal Horzum'un avukatı Uğur Alaca-
kaptan'ın, 6 Eylül 1988 günü Bern Büyükelçiliğimize müracaat ederek, müvekkilinin kendi is
teğiyle Türkiye'ye dönmeye karar verdiğini ve bu husustan dolayı isviçre makamlarına başvu
racağını bildirdiğini belirtmesinden sonra, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tnter
pol Daire Başkanlığı, 13 Eylül 1988 tarihli yazısıyla, Kemal Horzum'un aynı gün İsviçreli 2 
polis refakatinde Ankara'ya getirileceğinin bildirilmesi üzerine, keyfiyet aynı gün Ankara Cum
huriyet Savcılığına iletildi. İçişleri Bakanlığının, mezkûr yazısında, Kemal Horzum'un ne su
retle Türkiye'ye gönderildiği, iademi yoksa sınır dışı mı olduğu hususunda herhangi bir açık
lık bulunmadığından, 14 Eylül 1988 günü Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarına yazılan yazıları
mızla iade talebimiz konusunda İsviçre yetkili makamlarının, sözleşmenin 18 inci maddesinin 
birinci bendi uyarınca verdikleri kararın bildirilmesi ve mümkün ise kararın bir örneğinin gön
derilmesi talep edilir. 

Bu arada, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesince, Kemal Horzum hakkında, teşekkül 
halinde kaçakçılık suçunu işlediği iddiasıyla soruşturma yapıldığından bahisle, adı geçenin, söz
leşmede yer alan hususilik kuralından istifade edip etmediğinin sorulması üzerine, anılan sav
cılığa, bu konuda, Dışişleri Bakanlığımızdan alınacak bilgiye intizar olunduğu; zira, Horzum'un 
iade edildiği hususunda Bakanlığımızda bilgi bulunmadığı ve bilgi alındığında iletileceği bildi
rildi. Bilahare, Dışişleri Bakanlığımızdan aknan 14,16 ve 19 Eylül 1988 tarihli yazılar ve İçişle
ri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tnterpol Daire Başkanlığından alınan 19 Eylül 1988 
tarihÜ yazı ile İsviçre Federal Polis ve Adalet Bakanlığının, Kemal Horzum'u kendisinin talebi 
üzerine, 1981 tarihli Cezaî Konularda Milletlerarası Adlî Yardım Kanununun 54 üncü maddesi 
uyarınca basitleştirilmiş, formalitesiz iade yoluyla Türkiye'ye iadesinin kararlaştırıldığım ve bu 
durumun 12 Eylül 1988 günü Ankara'daki tnterpol Daire Başkanlığına Bildirildiğini ve adı ge
çenin 13 Eylül 1988 günü Türkiye'ye gönderildiğini, bu uygulamanın sözleşmenin 22 nci mad
desine tevfikan yapıldığını, dolayısıyla Kemal Horzum'un, hususilik kuralına riayet edilmesi 
kaydıyla Ankara Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesine, talebi sebebiyle Türkiye'ye iade edildiğini 
belirttiklerini bildirmişlerdir. 

Yukarıda belirtilen husus, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı ile 
Ankara Cumhuriyet Savcılığına duyurulmuş, b.unun üzerine, Ankara Devlet Güvenlik Mahke
mesi Cumhuriyet Savcılığı tarafından, 13 Eylül 1988 günü Ankara'ya getirildiğinde yakalanan 
ve 20.9.1988 günü tutuklanan Kemal Horzum, 21.9.1988 günü tahliye edilmiş ve iade talebine 
konu olan ihtilasen zimmet suçuna iştirakten çıkarılmış bulunan gıyabî tevkif müzekkeresi vi
cahiye çevrilmiştir. 

Kemal Horzum, Ankara Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın, 7 Aralık 1988 
günü yapılan duruşmasında, oy çokluğu ile tahliyesine ve duruşmasının tutuksuz olarak sür
dürülmesine, duruşmanın 1 Şubat 1989 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir. 
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18.7.1989 tarihli oturum sırasında, delil durumu, başta Kemal Horzum olmak üzere diğer 
birkısım sanıkların da suçlu olabileceği kanaat görüşü ve bilirkişi raporu dikkate alınarak, Ke
mal Horzum yeniden tutuklanmış ve yargılanması halen devam etmektedir. 

Saym Başkan, sayın milletvekilleri, Kemal Horzum şu anda tutuklu ve yargılanmasına devam 
edilmektedir. Diğer taraftan, adı geçenin iade talebine konu olmayan ve iade işleminden evvel 
işlediği iddia olunan; 

a) Suç işlemek için teşekkül meydana getirmek, dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından 
Ankara İkinci Ağır Ceza Mahkemesinin 1986/6 esasına, 

b) Toplu kaçakçılıktan, Ankara Cumhuriyet Savcılığının Haziran 1989 tarih ve 1527S sayılı, 
c) ihracat suretiyle teşekkül halinde kaçakçılıktan Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi 

Cumhuriyet Savcılığının 1988/115 esasına, 
Kayıtlı soruşturmalar ise, Suçluların tadesine Dair Avrupa Sözleşmesinin hususîlik kaide

sine ilişkin 14 üncü maddesinde öngörüldüğü şekilde, durdurulmuş, bulunmaktadır. 

Bu arada, adı geçenin iadesi talebimize konu olmayan ve Ankara Devlet Güvenlik Mahke
mesi Cumhuriyet Savcılığınca, teşekkül halinde kaçakçılık fiilinden yapılan soruşturmaya de
vam olunabilmesini temi nen düzenlenen ek iade evrakı, 17.10.1988 günü, diplomatik kanal
dan, isviçre Adalet Bakanlığına gönderilmiş olup, bu husustaki işlemler sürdürülmektedir. 

Diğer taraftan, Kemal Horzum hakkında, ayrıca, evrakta, sahtecilik suçundan Ankara ikinci 
Ağır Ceza Mahkemesindeki 1986/6 esasına kayden dava görülmektedir. 

öte yandan Ankara Beşinci Ağır Ceza Mahkemesinin, 1988-24 esasına kayıtlı Feyyaz Aker 
ile ismail Özkan haklarındaki yasa dışı ithal suçundan görülen dava sonunda ittihaz olunan 
kararın, Yargıtayca, olaya karıştıkları gerekçesiyle Kemal Horzum, Suat Sürmen, Atilla Sür
men, Yusuf Ünal ve Cemil Cesur haklarında da cumhuriyet savcılığına suç duyusunda bulu
nularak, tahkikatın genişletilmesi ve davaya böylece devam olunmasını teminen bozulduğu ve 
bu davanın halen Ankara Beşinci Ağır Ceza Mahkemesinin 1988-24 esasa kayden derdest ol
duğu anlaşılmıştır. 

Bu arz ettiklerim, fiilen, Kemal Horzum ile ilgili gelişmenin kronolojik durumudur. 
Şimdi, Meclis araştırmasında sorulan suallere cevap vermeye çalışacağım : 

1. — "Kemal Horzum'Ia ilgili bilgiler devletin en üst yetkililerinin elinde var iken, Hor-
zum'un türlü işlerine devam etmesi ilginçtir" denilmektedir. Yapılan araştırmalardan anlaşıl
dığı gibi, Kemal Horzum'un hiçbir işe devam etmesi mümkün değildir; çünkü, şu anda tu
tukludur. 

2. — "Kemal Horzum'un adı ilk olarak, ihraç amacıyla ithal edildiği halde ihraç edileme
yen 122 milyar liralık demir-çelik vurgununa karışmıştır" denilmektedir. Bu konuda HORTAŞ 
Maden ve Maden Ürünleri ithalat ihracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 1986 senesin
den başlamak üzere ceman 18 kalem ihracat yaptığı, bu ihracatların Hazine Kontrolörleri Ku
rulu tarafından tetkik edildiği ve neticesinde toplam 10 867 176 266 TL. sı karşılığında haksız 
vergi iadesi aldığı açıktır. 

Bu konuda, kendisi mahkemeye verilmiş olup, gereken adlî takip devam etmektedir. 
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3. — "Kemal Horzum; en önemli sermaye birikimini, bir bankerlik kuruluşu olan Ana
dolu Finansmanın 1 milyar lirası ile yaptığı "şeklinde görüşler ifade edilmekte ve "bu konu
nun Ticaret Sicili Gazetesinde açık olarak yer almasına karşın, daha sonra bankerlerin tasfiye
si sırasında, ilgili banker tasfiye kurulunun, Anadolu Finansmana para yatıran halka, parala
rını ödemek için Kemal Horzum'un üzerine gitmesi fiilen engellenmiştir" denilmektedir. 

Hazinenin yapmış olduğu araştırma sonucunda verdiği 29.3.1983 tarihli raporda : 
"Bakanlık yazısı üzerine, kontrolörümüzce, bir hayalî ihracat olasılığı şeklinde değerlen

dirilmesinden başlanmış ve gerekli inceleme yapılmıştır." denilmektedir. 

Anadolu-Teks'Ie ilgili raporun muhtevasını aynen okuyorum : "Anadolu Menkul Değer
ler ve Finansman A.Ş. belge ve ortakları yitik olup, altı ay gibi kısa bir süre faaliyet gösterdiği 
öğrenilen ilgili bankerlik firması işlemlerinin, 2 numaralı Tasfiye Kurulu Başkanlığınca irde
lendiği öğrenilmiştir. Olay ilişkilerinin, Desan Ticaretten satın aldıkları malların dışsatımın
dan ibaret olduğu sanılan sözkonusu firma hakkında, kontrolörümüzce bir araştırma yapıl
ması olanaksızdır. Firmanın çalışma süresi sadece altı aydır. 

Sonuç : Belge ve ortakları yitik olup, 2 numaralı Tasfiye Kurulu Başkanlığınca irdelenen" 
Anadolu Menkul Değerler ve Finansman A.Ş." unvanlı bankerlik firması hakkında, kontro-
lörlüğümüzce benzer bir araştırma yapılması olanaksızdır. Kaldı ki aynı nedenle, eşdeğer ince
lemeye konu Desan Ticaret-Kemal Horzum'un şüpheyi doğrular- bulgu elde edilememiştir. 

Güney Çam 
Hazine ve Kambiyo 

Kontrolörü" 

4. — "Kemal Horzum'un 1980'li yılların başından itibaren bürokrasi, hükümet ve mafia 
ile ciddî ilişkiler kurduğunun bilindiği iddiaları, demokratik açılımın ve ekonomik tercihlerde 
özal Hükümetine olan etkileri, yasa dışı usulsüz ve haksız kazançların paylaşılması yolları, 
ya da kavgaları açıklanması gereken önemli konulardır" denilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu gibi iddiaların birtakım mesnetler üzerine bina edilmesi lazımdır. 
Bu fikirdeyim. 

"Kemal Horzum, 29 Ocak 1985 tarihinde yurt dışına çıkarken, aynı uçağa, herhangi bir 
engelleme ile karşılaşması halinde, kendisine yardımcı olmak üzere hangi miletvekili binmiş
tir?" denilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ve onun Yüce Meclisinin çatısı 
altındaki bir milletvekili hakkında, bu gibi suçlamayı yapabilmek, düşünebilmek için, herhal
de gazete haberlerine veya dedikodulara istinat edilmenin haricinde, birtakım delillerin de ol
ması gerekmektedir. Olmadığı takdirde, bu yüce çatı altındaki herhangi bir milletvekilinin bu 
şekilde itham edilmesi kanımızca yanlıştır. Eğer bu önergeyi hazırlayan arkadaşlarımızın elle
rinde böyle bir isim varsa, böyle bir bulgu varsa, bunu öğrenmek bizim de hakkımızdır; mem
nun oluruz. 

DURMUŞ FtKRt SAĞLAR (İçel) — Biz de onu öğrenmek istiyoruz.. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — "27 Mart 1985 tarihinde, Avrupa Em
lak Bankalarının bir toplantısı için Brüksel'de bulunan devrin Emlak Kredi Bankası Genel Mü
dürü Erol Kıcıman ile konuşmak üzere, Kemal Horzum, karayolu ile Zürih'ten Brüksel'e gi
derken yanındaki milletvekili kimdir?" denilmektedir. 

Herhalde, önergeyi veren arkadaşlarımız bunu bize söyleyeceklerdir. 
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"Brüksel'de, Kıcıman ile bir yardımcısı, Horzum ve beraberindeki milletvekili ile ne ko
nuşmuş ve neyi tartışmıştır?" denilmektedir. 

Bu konuyu Kıcıman'a sorduk; ifade şöyledir : "Mart 198S tarihinde Brüksel'de yapılan 
Avrupa Yapı Tasarrufları Birliği Toplantısında Bankamız da üye olduğu için, 6 zamanki Genel 
Müdür Erol Kıcıman ve bir yardımcısı katılmışlardır. Toplantının yapıldığı Hilton Otelinde böyle 
bir karşılaşma olduğu; ancak, normal bir sohbet dışında herhangi bir görüşme yapılmadığı, 
ilgililerin ifadelerinden anlaşılmaktadır. Horzum olayının patlak vermesi ve ortaya çıkarılması 
bu tarihten sonraya, 1985 Nisan ayının sonuna rastlamaktadır." 

"Bülent Şemiler, Kemal Horzum'un Türkiye'ye İsviçre'den narkotik görevlisi polisler ta
rafından getirildiğini, polislerin kimliklerini Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saraçoğlu ile bir
likte gözleri ile gördüklerini söylemektedirler" denilmektedir. 

Sayın Saraçoğlu'yla bu konuyu görüştük. Tesadüfen aynı gün, aynı uçakta bulunmuşlar
dır; ama ne yanında ne de civarında oturmadıklarını, yalnız aynı uçakta seyahat ettiklerini, 
bu gibi belgeleri de görmediklerini beyan etmişlerdir. 

"... Bülent Şemiler ve Rüşdü Saraçoğlu, Türkiye'de girişimde bulunacaklarını İsviçre ma
kamlarına söylediklerini beyan etmişlerdir" denilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, takdir edersiniz ki, Sayın Rüşdü Saraçoğlu, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanıdır. Bülent Şemiler de o sıralarda Emlak Bankası Genel 
Müdürlüğünde bulunuyorlardı. Horzum davasının kendileriyle, daha ziyade Emlak Bankasıy
la olan ilişkisi, doğrudan doğruya Bankanın Horzum'la olan kredi ilişkisinden kaynaklanmak
tadır ve ortaya çıkan bir dolandırıcılıktan dolayı bir takibat vardır. Yani, bankacılıkla uğraşan 
insanların, adlî makamlar yerine geçerek, narkotik ilişkileri kendilerinin takip etmesi hukuken 
mümkün değildir. Bu onların ne görevidir, ne de böyle bir şey yapmalarına imkân yoktur. Ya
ni, Türkiye'de hukuken buna müsaade edilmemektedir. Kaldıki, dünyanın her yerinde de bu 
böyledir, herkes kendi görev alanı içerisinde hareket etmek mecburiyetindedir. 

"Kemal Horzum'un, yurt dışına kaçtıktan sonra BC Havayolları için teşvik belgesi alabil
mesi, bu konuda daha önce de HORTAŞ'a, o tarihte DPT Yabancı Sermaye Dairesi Başkanlığı 
tarafından geniş teşvik olanaklarının sağlanmış bulunması, titizlikle araştırılması gereken kuş
kulu olaylardır" denilmektedir. 

BC Havayolları A.Ş.'ye iki tane teşvik verilmiştir. Müracaat tarihi ve numarası: 
1. — 14.8.1985 ve 28615. Talebi: 6 adet kargo uçağı ithali ve işletmesi. Döviz talebi: 33 

milyon dolar. 
2. — 27.9.1985 tarih ve 14167 sayılı yatırım teşvik belgesi verilmiştir. 

Aynen okuyorum efendim : "Firma 17.9.1987 tarih ve 52245 sayılı, 19.10.1987 tarih ve 
61280 sayılı müracaatlarıyla, BC Havayolları A.Ş. adına düzenlenen 27.9.1985 tarih 14167 no-
lu yatırım teşvik belgesinin kaybolduğunu beyan ve gazete ilanıyla tevsik edilerek, aslı yerine 
kaim olmak üzere, teşvik belgesi fotokopisinin tasdik edilmesi, yatırım yapacak şirket isminin 
ACA (Anadolu Kargo Havayolları A.Ş.) adına vize edilmesi ve belge yatırım süresinin uzatıl
masını talep etmiştir. Firmanın anılan müracaatları incelenmiş, 14167 nolu yatırım teşvik bel
gesinin 4 üncü maddesinde kayıtlı sermaye özel şartının yerine getirilmemesi; 1.10.1986 tari
hinde yatırım süresi sona eren teşvik belgesine konu yatırıma, ciddî ölçülerde devam edilmemesi 
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sebebiyle, sözkonusu 14167 nolu yatırım teşvik belgesi yatırım süresinin uzatılması uygun gö-
rülmeyerek, 11.11.1987 tarih ve 53557 sayılı yazımızla belge iptal edilerek firmaya bildirilmiş
tir" Belgenin iptal edildiği 4.11.1988 tarih ve 61911 sayılı yazımızla ayrıca T.C. Merkez Banka
sıyla, Maliye ve Gümrük Bakanlığına da bildirilmiştir. 

Aynı teşvikin ikinci bir bölümü var : Şirket (»-takları Uğur Reyhan, Kemal Horzum, Mus
tafa Arda, Orhon Süerden, Sabri Bohşık. 

Müracaat tarih ve numarası: 14.2.198S ve S262. 
Talebi: 3 adet DC - 8F 114 ton taşıma kapasiteli kargo uçağı. 
Döviz Talebi : 29 milyon 160 bin dolar. 
Uçaklar için; 25.2.1988 tarih 5209 sayılı yazımızla teşvik belgesi verildi. 

13.3.1985 tarih ve 6627 sayılı yazımızla uçak fiyatları, araştırma sonucu yüksek bulundu, 
bu nedenle firmadan fiyatların tevsiki için belge istendi. 6627 sayılı yazımıza firma; 19.3.1985 
tarih ve 9207 sayılı yazısıyla cevap verdi ve 19 milyon 160 bin dolarlık proforma fatura gönder
di. 4.4.1985 tarih ve 8473 sayılı yazımızla, 3 uçak için toplam maliyetin 3 milyon dolar olduğu 
tespit edilerek, teşvik belgesi bu değere revize edilmiş ve firmaya gönderilmiştir. Firmanın, 
6.9.1985 tarih ve 30612 nolu müracaatı üzerine teşvik belgesi iptal edilmiştir. İptal işlemi 11.10.1985 
tarih ve 24947 sayılı bazımızla firmaya ve 11.10.1985 tarih ve 25949 sayılı \aziyla Merkez Ban
kasına bildirildi. Bu konuda da, halihazırda yürürlükte olan bir teşvik yoktur. Teşvik, vakti 
zamanında verilmiş, incelenmiş, birtakım eksiklikler, yanlışlıklar mütalaa edildiği için, -ifade 
ettiğim gibi- revize edilmiştir ve şu anda yürürlükte değillerdir. ^' 

"Bankayı dolandıran Horzum'un mevcut mal varlığı üzerine, ne eski yöneticiler, ne de 
Bülent Şemiler'in herhangi bir tedbir kararı koydurmamaları da, kuşkuları artırıcı bir olgu 
olarak önümüzdedir" denilmektedir. 

Arz ediyorum : Kemal Horzum olayı patlak verdikten sonra, banka istihbarat birimleri
nin yoğun bir araştırmaya girmelerine karşılık, Kemal Horzum üzerinde kayda değer bir mal 
varlığı bulamamıştır. Nitekim, Ankara Asliye Birinci Ticaret Mahkemesinden 15 Mart 1989'da 
alınan 167 milyarlık ihtiyatî tedbir karan, 6 ncı İcra Memurluğunca uygulamaya konulmasına 
karşın, Kemal Horzum üzerinde kayda değer bir mal varlığı bulunamadığı gibi, suç ortakları 
tsmail Özkan, Nilgün Damgacı ve Fikret ongen üzerinde de kayda değer bir mal varlığı sapta
namamıştır. 

Şirketlerden HORTAŞ Maden ve Maden Ürünleri İthalat İhracat Sanayii ve Ticaret A.Ş. 
üzerinde kayıttı bulunan Afyon İnsaniye Yalıbağ Köyü sınırları içindeki maden suyu tesisleri 
10 milyar, Güney Soğuk Hava Deposu A.Ş. adına kayıtlı bulunan İzmit Karamürsel Kaytazde-
re Köyü Okçapınar mevkiindeki soğuk hava deposu 3 milyar 650 milyon lira üzerinden banka
ya ipoteklidir. Elimizdeki, banka üzerinde |bulunan kayıtlı ipotekler bunlardır. 

Şimdi, Horzum davasından ayrı bir konu olan, Emlak Kredi Bankasının yönetilmesi ve 
Emlak Kredi Bankasının eski Genel Müdürü Bülent Şemiler'le ilgili açıklamalarda bulunacağım. 

Bülent Şemiler, Türkiye Emlak Bankasında bir yönetim boşluğu yaratmamak ve süresi için
de yerine atama yapılabilmesini sağlamak gayesiyle, istifasını 10.1.1989 tarihi itibariyle vermiş 
ve bu itibarla, istifası kabul edilmiş idi. 
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Banka, ana statüsünde belirtilen, gayri menkul üzerine işlem yapma yetki ve görevlerini 
kullanmak durumundadır. Bu yetki ve görevler kapsamında, bankaya ve başkalarına ait arsa
lar üzerinde, kârlılık ve verimlilik ilkeleri göz önünde tutularak, bina yapmak, bunları peşin 
veya ipotek karşılığı satmak amaçlarını gerçekleştirmek için, her tüjlü gayri menkul satın al
mak ve satmak, gerektiğinde arsa ve arazileri ifraz ve imar suretiyle satmak veya müdahale 
etmek, örnek yerleşim alanları kurarak, düzgün şehirleşmeye ve güzel yapılaşmaya önderlik 
etmek gibi hususlar bulunmaktadır. Bankanın, tüm gayri menkuller üzerinde yapılan işlemle
rini bu açıdan yorumlamak gerekmektedir. 

Şimdi, bu konuda... 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Bülent Şemiler, şimdi de istifa etti; onu niye kabul etmi
yorsunuz? 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — Nereden istifa ettiler efendim? Ken
dileri bankada değiller. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Başbakanlık Danışmanlığından. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — O konuyu, Başbakanlığa sormak lazım. 

EROL "AĞAGÎL (Ankara) —• Siz, Hükümettesiniz şu anda. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — O konuda bilgim yok. 
Elimde, Türkiye Emlak Bankasınca 1.1.1987 ila 15.S.1989 tarihleri arasında alınan taşın

mazların listesi vardır. Yüce Heyetiniz tensip buyurduğu takdirde, bunları kalem kalem, niteli
ği, yüzölçümü, satın alma bedeli, kimden satın alındığı, tarih, ödeme şekli ve yönetim kurulu 
numarasıyla arz edebilirim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, onları okuduğunuz takdirde, süreniz kâfi gelmez efendim. 

DEVLET BAKANI GÜNEŞ TANER (Devamla) — O zaman, bırakıyorum efendim. 
Son olarak, gerek Anavatan Partisi Grubunda sorulan, gerekse zaman zaman gazeteler 

tarafından üzerinde durulan ve son defa da Plan ve Bütçe Komisyonundaki bir toplantıda ba
na sorulan bir sualin cevabı olarak arz etmek istediğim bir husus vardır : 

Emlak Bankası eski Genel Müdürü Bülent Şemiler hakkında, Bankalar yeminli murakıp
larının yaptığı araştırmada, 5 dosya düzenlenmiş, bu dosyaların üzerinde araştırma yapılması 
ve savcılığa intikali mevzubahis olmuştur. Haziran ayında, savcılığa verilmesi için benim ona
yıma gelen bu dosyalarda yapılan incelemelerde, birtakım maliyet hesaplarının yapılmadığı ve 
dosyaların tam teşekkül etmediği kanaatine vardığım için, gerek bankalar yeminli murakıpla
rının, gerekse Emlak Bankasının bu dosyalar üzerindeki görüşlerinin alınmasını istedim. 

Bu görüşler Ekim ayı sonlarında bir araya getirilmiş ve neticede, dosyaların savcılığa inti
kal ettirilmesi gerektiği kanaatine vardığım için, 7 Kasım 1989 tarihinde dosyaları savcılığa sevk 
ettik. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Meclis araştırmasıyla ilgili suallerin her birine teknik 
düzeyde ve tamamıyla gerçeklere dayanarak cevap vermeye çalıştım. Hükümetimiz, bu konuda 
fevkalade hassastır. Aslen, bu hassasiyet, bugüne kadar ki Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri 
içerisinde en fazla Anavatan Partisinde bulunmaktadır. Hatırlayacaksınız, bir eski Bakanımızı, 
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yine Anavatan Partisi, yanlış yaptığın tevsiki üzerine, hiçbir şey saklamadan Yüce Divana ver
me cesaretini kendisi bulmuştur. Bunlar, bizim, üzerinde fevkalade titizlikle durduğumuz, has
sas olduğumuz konulardır. 

Bu durumda, halihazırda adliyenin takip ettiği Horzum meselesiyle ilgili hususların taki
binin, en iyi şekilde yapıldığı kanaatini taşıyorum. Eğer, önerge sahipleri, adlî mekanizmada 
bir eksiklik, bir taraflılık veya Hükümetin bu konuda bir baskısı olduğunu iddia ediyorlarsa, 
o zaman benim söyleyecek bir şeyim yok. Ama, şunu açıklıkla söyleyebilirim : Hükümet, bu 
konuda fevkalade duyarlıdır, elinden geleni yapmaktadır; ama bu konunun, kanaatimce ve Adalet 
Bakanlığının bana vermiş olduğu not çizgisinde, Anayasanın 138 inci maddesine girmesi açı
sından, kararı Yüce Meclisin tensiplerine bırakıyorum. 

Hepinize sevgiler, saygılar... (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Erol Zeytinoğlu; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA EROL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; tçel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri Sağlar ve 56 arkadaşının, Erdem-Şemiler-
Horzum olayıyla ayyuka çıkan sorulardaki gerçeklerin bulunması ve artık devletin yıpranma
sının önlenmesi için, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasıyla ilgili önergesi üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek 
üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

öncelikle şunu belirtmek isterim ki, bu Meclis araştırma önergesini veren çok değerli mil
letvekili arkadaşım Fikri Sağlar, kanımca, kaleme almış oldukları gerekçeyi, büyük bir dikkat
le okumadan, Başkanlığa verdikleri önerge yazısına iliştirmişler ve önergelerinde, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Sayın Başkanına hitap ederken, Erdem, Şemiler ve Horzum olayı olarak 
nitelendirdikleri bir olayın gerekçesinde de; dün , bu Yüce Meclise Başkan olarak seçtiğimiz 
Sayın Erdem'le ilgili en ufak bir hususa temes etmemişlerdir. O halde, Sayın Erdem'in, hangi 
ve ne gibi bir nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen önergede adının zik-
redildiğini; buna mukabil, gerekçede, Sayın Erdem'in olaylarla ilgili en ufak bir ilişkisini belir
ten tek kelimeye dahi rastlanmamasının niçinini sormak lâzım gelir. 

Değerli üyeler, anlaşılıyor ki, önergeyi verenler, olayı biraz büyütmek, abartmak ve san
sasyonel bir hale getirmek gibi bir girişim içerisinde bulunmuşlardır. Gerekçe, sadece, Sayın 
Şemiler ile Horzum arasında söz konusu olan bazı ilişkilere ait bulunmaktadır. 

ikinci konu : Böyle bir önerge verildiği zaman, hiç kuşkusuz, önergede sorulması ve açık
lanması istenilen hususların çok daha dikkatle kaleme alınması, Türkçeye biraz daha dikkat 
edilmesi ve ne gibi bir olayın araştırılmasının istenilmesi konularının; açıklıkla belirtilmesi la
zım gelirken, aceleye gelmiş bir girişim sonucu olarak, birtakım sualler sorulmuş; ki bunlar, 
Sayın Bakanımın da belirttiği gibi, cevaplandırılması mümkün olmayan hususlardır. 

Sayın Fikri Sağlar gibi, tecrübeli ve değerli bir milletvekilinin bu gibi hususlardaki acele
ciliğini hoşgörüyle karşılamak, bilmiyorum mümkün olabilir mi? 
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"O gün uçakta giden hangi milletvekiliydi?" diye soruyorlar. 450 milletvekili var; hangi 
milletvekilinin o gün uçakla Brüksel'e gittiğini tek tek araştırmak ve "Acaba o tarihlerde Brüksel'e 
gittiniz mi?" diye tek tek sormak mümkün müdür? Eğer o gidiş bir mana ifade ediyorsa ve 
o gün uçakla Brüksel'e giden bir milletvekilinin, bu araştırma önergesine konu olması gereki
yor ise; önerge sahibi, o milletvekilinin adını burada niçin zikretmemektedir? Neden "Şu mil
letvekili, şu amaçla gitmiştir, şöyle bir belirli amacı vardır, bu nedenle onun hakkında soruş
turma istiyoruz" diyemiyor? 

Değerli üyeler, Brüksel'e giden milletvekili kimdir ve genel müdür ile ne konuşmuşlardır? 
Eğer, bir milletvekili Brüksel'e gitmişse ve o milletvekili, uçakta o dönemin Emlak Bankası 
Müdürünün yanında oturduysa, ne konuştuklarını bilebilmek için acaba kehanet sahibi mi ol
mak ya da fallara mı bakmak lazım gelir? Bu, ne biçim bir Meclis araştırma önergesidir? 

Esas itibariyle, bu araştırma önergesi üzerinde konuşan Sayın Bakan Taner, fevkalade açık, 
vazıh bir biçimde önergeye madde madde cevap verdi. Hükümet mensubu olmaları kuşkusuz, 
bu önergedeki bazı hususlara en ayrıntılı bir biçimde cevap verebilme imkânını kendilerine sağ
lamıştır. Bendeniz ise o bilgilere sahip olmadığım gibi, birçok bilgileri de burada Sayın Bakan
dan sizlerle beraber dinlemiş oldum. 

Sayın Bakan, Kemal Horzum ile ilgili gelişmeleri kronolojik bir sırayla lütfettiler. Ayrıca, 
Sayın Şemiler ile ilgili 5-dosyanın hazırlandığını ve savcılığa sevk edileceğini söylediler. Sözleri
nin en başında da, konunun Anayasayla ilgili olduğunu ve dolayısıyla bu konularda ayrıntılı 
tartışmaların yapılamayacağını da belirttiler. 

Bu nedenlerle, bendeniz de ayrıntılı açıklamalara girmeyeceğim; sorular, esasen cevaplan
dırıldı. Yalnız, partim adına şunu belirtmek isterim ki; bu ve buna benzer konular üzerinde 
Hükümetin gösterdiği hassasiyete teşekkür ederiz ve Hükümetimizin her zaman bu tür konu
lar üzerinde, bugün olduğu gibi, gereken hassasiyeti göstermesini de Anavatan Partisi olarak 
diliyoruz. 

Bu nedenledir ki, aynı hassasiyeti Partimiz de göstermektedir, gösterecektir; çünkü, Parti
mizin şiarı daima haksızlıklarla, yolsuzluklarla mücadele etmektir. Bu tür iddialar nereden ge
lirse gelsin, hangi biçimde gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, bu tür iddiaları daima soruş
turma konusu yapmak, araştırma konusu yapmak, gerçeği açıklığa çıkarmak, Anavatan Parti
sinin bir prensibidir. 

Bu nedenle, bu prensibin ışığı altında, Anavatan Partisi, Hükümetimizin gösterdiği has
sasiyeti aynen göstererek; mademki bir iddia vardır, mademki bir yolsuzluktan bahsedilmekte
dir, mademki ayyuka çıktığı ileri sürülen birtakım olaylar vardır, o halde bu olayları, bundan 
önce olduğu gibi, bugün de araştırmayı, kendisine zevkli ve gururlu bir şiar olarak kabul et
mektedir. 

Anavatan Partisi bu araştırma önergesine katılmaktadır ve Meclisin araştırma yapmasını 
kabul etmektedir. 

Arz eder, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. 

DYP Grubu adına, Sayın Gazioğlu; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
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DYP GRUBU ADINA BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti tçel Milletvekili Sayın Fikri Sağlar'm, siyasî 
literatürümüze "Horzum vakası" olarak geçen olay hakkında vermiş bulunduğu önerge üze
rinde, Doğru Yol Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 
Bu vesileyle, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Devlet Bakanımız Güneş Taner'e, nedense, hep çok zor konu
lan savunmak düşüyor. Bundan on gün evvel, Zonguldak Milletvekilimiz Sayın Tevfik Ertü-
zün, ekim endekslerindeki enflasyonun 7,6 oluşunu gündem dışı konuşmasında ifade ettikten 
sonra, Sayın Bakan kendisine cevap vermek üzere buraya, kürsüye gelmişti ve aylık enflasyo
nun 7,6'ya ulaşan, 7,6'ya baliğ olan bir rakamım savunmak durumunda kalmıştı. Bugün de, 
her ne kadar, ANAP Grup sözcüsü sonradan "bu araştırmayı biz destekliyoruz, kabul ediyoruz" 
diyerek bizi ferahlatmışsa da, yine de böyle bir olayı savunmak durumunda kalmış olmasın
dan dolayı epeyce üzüntü duyduk. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Savunmadı ki, bazı şeyleri izah etti. 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bu önerge, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine 30.12.1988 tarihinde verilmiş ve o günlerde deprem tesiri ya
ratmıştı. önerge neticesinde, Başbakan Yardımcısı istifa etmek zorunda kalmış veya lüzumunu 
görmüş; önergede adı geçen Bülent Şemiler (Emlak Bankası Genel Müdürü) görevden ayrıl
mak zorunda kalmış ve bizim şu iki yıllık parlamento hayatımızda da ilk defa bu araştırma 
için öncelikle görüşme önergesi verilmiş, Danışma Kurulu tarafından da öncelikle görüşme ta
lebi gündeme alınmış ve Meclise getirilmişti. Bunun üzerine, Doğru Yol Partisi Grubu adına 
Ahmet Neidim, "önergenin, yakın siyasî tarihimizin en önemli önergelerinden biri olduğunu, 
çok önemli ithamları ve iddiaları içerdiğini, ilgililerin çok uzun zaman töhmet altında bırakı
lamayacağım ve bırakılmaması gerektiğini, dolayısıyla da önergenin öncelikle görüşülmesinde 
büyük faydalar olduğunu" ileri sürmüştü. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına söz alan Sayın Hikmet Çetin de, "konunun 
sadece kendi partisinin konusu olmadığım, bu vesileyle devletin kurum ve müesseselerinin, ki
şilerin tahribata uğratıldığını, aslında böyle bir önergeyi, ismi geçenlerin öncelikle istemeleri 
gerektiğini, kendi onur ve haysiyetlerinin söz konusu olduğu bu konunun açıklığa kavuşarak 
haklarındaki ithamları, söylentileri, dedikoduları kaldırmayı acilen istemeleri gerektiğini" ile
ri sürmüştür ve "konunun öne alınmasında da hukukî bir mahzur bulunmadığını, çünkü 1976 
senesinde devletin birtakım fili makamlarında bulunan kimselerin rüşvet aldığı iddialarım içe
ren lockheed olayında, önergenin, önde 65 tane önerge varken, konunun ehemmiyetine ve öne
mine binaen öne alındığını, bu önergenin de bugünkü mahiyeti itibariyle öne alınması 
gerektiğini" ileri sürmüştür. Sözlerinin devamında, "Bizler, sizler, eğer derhal bu olaya el koy
mazsak, dedikodular dalga dalga yayılacaktır ve insanların onurlan telafisi mümkün olmaya
cak tahribata uğrayacaktır diyerek, kimsenin kimseye böyle itham altında, töhmet altında bı
rakmaya hakkı olmadığını ve önergenin acilen görüşülmesi gerektiğine ittifakla karar verilme
si gerektiğini" ileri sürmüştü. Maalesef, Anavatan Grubu, o gün için fevkalade önemli olan 
bu konuyu acil addetmemiş ve reddetmiştir. 

Bakın, hakikaten o günkü sözcü arkadaşlarımızın söylediği gibi, konunun görüşülmesi, 
aradan tam 11 ay geçtikten sonra sözkonusu olabilmiştir. Tabiî, bu 11 ay içerisinde isnat altın
da kalan birçok kişilerin isimlerinde, sıfatlarında, yerlerinde, görevlerinde birçok değişiklikler 
husule gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, ithamlar fevkalade acıdır. Gerçi, Başkanlık Divam okudu; ama, bir 
defa daha tekrannda fayda mülahaza ediyorum, önergenin sonuş yazısında şöyle denilmektedir : 
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"Ülkemizde yıllardır devam eden usulsüzlük, yolsuzluk iddialan vardır. Bir yandan 'iddi
alar asılsızdır' denirken, diğer yandan kamu kaynakları talan edilmektedir. Gittikçe büyüyen 
çirkef çamuru, devletin tüm kurum ve kişilerine sıçramaktadır." 

Muhataplar, üst düzey bürokratlardır, milletvekilleridir, hatta hatta bakanlardır. 
Böyle bir konuda konuşmak hakikaten zor. Şahsen bu konuda konuşmak durumunda kal

dığım için üzüntü duyuyorum. Zaten de konu fevkalade çok konuşuldu, fevkalade çok yazıldı 
ve esrarengiz bir tarafı da pek kalmadı. Ancak, hukuka ve devlete olan saygımız, ülke sorunla
rının nasıl çözülmesi gerektiği hususundaki anlayışımız, bizi hiç iç açıcı olmayan bu konular 
üzerinde maalesef durmaya zorlamaktadır. Ortada, yolsuzluktan öte, bir "devlet" kavramının 
tahribi sözkonusudur. Üzerinden çirkin kokular yayılan olaylar vardır. Esasen alakadarların, 
bu konular karşısında hassasiyet göstermeleri gerekir ve açıklığa kavuşması için çaba göster
meleri gerekir iken, üstüne gidilmesi gerekir iken, maalesef bir sahip de bulunamamaktadır. 
Olaya adı karışan Meclis Başkanımız Sayın Kaya Erdem'in sergilediği karartı ve son derece sert 
tepkiyle istifası karşısında, zamanın Başbakanı, şaşırtıcı bir tutumla olayı önemsemez bir tavır 
almıştır. 

Sayın milletvekilleri, istifa eden Başbakan Yardımcısıdır. Sayın Başbakan 1982 senesinin 
sonlarında, biliyorsunuz, aynı kişinin Devlet Bakanlığından alınması karşısında tepki göstere
rek, kendisi Başbakan Yardımcılığından ayrılmak durumunda kalmıştır. Halbuki, bugün ken
di Başbakanının böylesine bir kötü olay karşısında gösterdiği tepkiye, böylesine tarafsız kat
ması bizi son derece şaşırtmıştır. 

iddialarda adı geçen bakanlar, milletvekilleri ve bürokratlar, maalesef, bu konularda bizi 
tatmin edici bir açıklamayı, gerek basın kanalıyla, gerekse bu zeminlerde getiremediler. Bu, 
devrin getirdiği ekonomik kargaşanın vazgeçilmez bir gereği midir, bilemiyoruruz; ama Türki
ye Cumhuriyetinin hiçbir döneminde bugünkü kadar çirkeflik gözler önüne serilmedi. Hiçbir 
dönemde bu kadar çok kimse böylesine cömertçe devlet eliyte zengin edilmedi. Sadece hayatî 
ihracattan vurulan 1983 öncesi bütün Cumhuriyet yıllarının şüpheli servetlerinden rakam ve 
kıymet olarak daha yüksek seviyelere ulaştı. Değer ve telakkiler mi değişti bilemiyorum, "Devlet 
malı deniz.,," düşüncesi geçerlilik mi kazandı? 

Bürokrasinin belini kırma prensip ve düşüncesiyle hareket eden özal rejimi, tecrübeli ve 
iyi yetişmiş, "devlet" kavramına saygılı devlet hizmetkârlarını alıp, yerlerine değerleri kendile
rinden madun veya konuttaki arkadaşlarından menkul sorumsuzlukları kadar fütursuz prens
ler ithal etmek ve Papatyalara yakın olmak veya Papatya eşi olmanın büyük imtiyazlar sağla
dığı bir düzeni getirdi. Milletin bunlara seyirci kaldığını sanmıyoruz. 

Kamu hizmetleri ehil ellerde olmalıdır; naehit ellere geçerse devlet işlemez. Bugünkü so
run da budur. Ehil eller devletin varlığıdır; liyakat ve kıdem, ehil elleri tarif eder. Liyakati kı
deme üstün bırakırken, haksızlık yapmamak lazımdır. 

ölçüleri çok keyfî kullanarak, liyakati bahane edip kıdemi çiğnememek lazımdır. Mukte
dir idareciler, mülkî idarenin kalbidirler. Tecrübesi ve liyakati olmayan kişilerin önemli görev
lere gelebilmeleri, telafisi mümkün olmayan felaketleri beraberinde getirmektedir. Bugün, öz 
unutulmuş, makam ve mevkiler talan edilmiştir; Hükümet müessesesi tahrip edilmiştir. 

Türk ekonomisine uzun süre yön veren prensler bugün nerededirler; Cengiz tsrafil, Bü
lent Gültekin ve diğerleri?.. Zaten, Türk ekonomisine yön verirken Dünya Bankasına da danış
manlık yapmışlar. Hem Türk ekonomisini yönetiyorlar, hem Başbakana danışmanlık yapıyor
lar, hem millî varlıkların satışım yapan Kamu Ortaklığının başındalar, hem de dışarıdaki eko
nomik kuruluşlara Türkiye hakkında rapor verip danışmanlık yapıyorlar... Acaba asıl işleri 
bunların hangisidir? 
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Her vatandaşın hakkı olan fabrikaları, uçak şirketlerini, KÎT tesislerini bir bir, yok paha
sına satarken, acaba hangi görevlerini yapıyorlar? 

Bize göre en önemli vasıfları Ahmet'in arkadaşı olduğu söylenen bu prensler nerelere kay
boldular? Amerika'dan özel olarak getirilen bu prensler, birkaç banka batırıp, kimi devlet mal
larını yabana şirketlere satıp, ülkeyi iç ve dış borca boğup... 

BAŞKAN — Sayın Gazioğlu, konunun dışına çakmayınız ve burada kendilerini müdafaa 
edemeyecek arkadaşlar hakkında da konuşmayınız. Konu, Horzum ve Bülent Şemiler'dir. Lütfen 
efendim... 

BEYTULLAH MEHMET GAZlOĞLU (Devamla) — Evet efendim, Bülent Şemiler hak
kında konuşuyorum. 

BAŞKAN — Ama "Cengiz İsrafil" dediniz, vesaire, vesaire... Burada Cengiz İsrafil ko
nusu yok ki... 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Devamla) — Efendim, benzer konu olduğu için... 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Birbiriyle bağlantılı. 

BAŞKAN — Konuşmanın, tahkikat konusuyla, araştırma konusuyla ilgisi var mı, bir bağ
lantısı var mı? 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) — Aynı adamlar, hepsi beraberler Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, konuşmayı takip etmiyorsunuz, takip etmeden müdahale etmeyi
niz. Şimdi, kürsüden ne söylendiğini sorsam, yerinden cevap veremezsin, çünkü takip etmiyorsun. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) — Veririm efendim, niye veremeyeyim? Hepsini bili
yorum. Rica ederim... 

BAŞKAN — Efendim, burada kendilerini müdafaa edemeyecek arkadaşlar hakkında ko
nuşmayınız. 

BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Devamla) — Efendim, zabıtlara geçiyor, bıla
hara kendilerini müdafaa etsinler. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Konuya giriniz. 

BEYTULLAH MEHMET GAZlOĞLU (Devamla) — Peki efendim. 
Konumuzun baş aktörü ve baş prenslerindendir Bülent Semiler ve 3 pasaportludur. 

AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — "Semiler" değil, "Şemiler" 

BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞLU (Devamla) — Şemiler, evet. Bülent Şemiler'den' 
bahsediyorum, önergede onun da adı geçiyor, okuyun önergeyi bir kere. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 

BEYTULLAH MEHMET GAZlOĞLU (Devamla) — 3 pasaportlu, Amerikan eşli ve asıl 
adı "Semi" olan Bülent Şemiler... Dikkat edin, asıl adı "Semi", Anadolu Bankası ve bilahara 
da Emlak Bankasının Genel Müdürü Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun raporlarına 
göre icraatının her faslı tenkide alınmış iken, çok başarılı gösterilen zat; Genel Müdürlükten 
ayrıldıktan sonra Başbakanlık Danışmanı olan zat; Sayın Bakanımızın şimdi, beş daktka ev
vel, şu kürsüden söylediğine göre, hakkında 5 dosya hazırlandığı halde gene bir diğer banka
nın başkanlığına getirilmesi düşünülen kişi... 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) — Şimdi de Eubank Genel Müdürü olacakmış. 
— 89 — 



T.B.M.M. B : 36 22 . 11 . 1989 O : 1 

BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞLU (Devamla) — Bir bankada kârlılığın, banka ana 
statüsünde belirtilen amaçlara yönelik faaliyetlerden elde edilmesi gerekirken, bankanın malî 
bünyesine hiçbir olumlu katkısı bulunmayan gayri menkul satışından sağlanan ve büyük ölçü
de bilançonun kârla kapatılmasını hedef alan olağandışı işlemlerle çalıştığı bankaları kârlı gös
terebilme kurnazlığını gösteren kişi... 

Bankayı ve devleti çok korur görünmek için, maiyetinde çalışanlara 150 000 - 200 000 lira 
gibi çok cüzi maaşları çok görürken, kendisine 10 milyon lira genel müdür maaşı veren kişi... 

Bankacılığın en önemli prensiplerinden biri olan istihbarat unsuruna önem vermeden, bazı 
holdinglere milyarlarca lira kredi verdikten ve kredinin verilmesinden çok kısa zaman sonra, 
o bankaların batmasına göz yuman kişi; ama tasarruf gerekçesiyle 250 - 300 kişinin günahsız 
yere iş akdinin feshedilmesine de hiç aldırmayan kişi... 

Banka için hiçbir yararı olmayan bazı arsaları ve yalıları ekspertiz raporlarının çok üstün
de bedellerle banka adına satın alırken, hakkında, satıcının menfaatleri yanında başka menfa
atlerin de olduğu yaygın söylentiler olan kişi... 

Tasarruf için 250 - 300 kişinin ekmeğiyle oynamaktan çekinmeyen ve Türkiye'de mobilya 
yokmuş gibi, Genel Müdürlük katını Amerika'dan getirilen 3 milyarlık mobilya ile dekore etti
ği söylenen kişi... 

Gene; bilanço oyunlarına rağmen, bankayı milyarlarca lira zarara uğratıp, istifa edip, Baş
bakan Danışmanı olan kişi hakkında duyduk ki, dava açılmış. Yaptıklarının cezasını herkes 
gibi o da mutlaka çekecektir; tabiî bulunabilirse, Zaten, söylediğimiz gibi, zatı muhteremin 
3 pasaportu vardır. 

Buraya her gelişimizde olduğu gibi, "Çok haklı olmasına rağmen, bu önergeye de gene 
ret oyu vereceksiniz" diyorduk; bu kere bunu diyemiyoruz. Zaten, "kabul oyu vereceğinizi" 
söylemeden evvel de, gönlümüz bu araştırma önergesine olsun ret oyu vereceğinize razı olmu
yordu. Vicdanlarınızın sesini mutlaka dinleyeceğinizden fevkalade emindik ve müspet oy kul
lanacağınızı ümit ediyorduk; yoksa vebal altında kalırdınız. 

Doğru Yol Partisi Grubu olarak da, oyumuz, araştırma önergesinin kabul edilmesi yö
nündedir. 

Bu vesileyle, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Fikri Sağlar, buyurun. 

önerge sahibi olarak da hakkınızı kullanacak mısınız? 

DURMUŞ FÎKRÎ SAĞLAR (tçel) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 30 dakika konuşma hakkınız var. 

SHP GRUBU ADINA DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (tçel) — Sayın Başkanım, değerli mil
letvekilleri; SHP Grubu adına, hepinizi saygı ile selamlarım. 

öncelikle, Sayın Bakan Taner'in, Anayasanın 138 inci maddesiyle ilgili görüşüne, Anaya
samızın 138 inci maddesinin, yargı organına yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili baskı yapıl
maması için, yargının müdahaleden korunması için düzenlendiğini bildirmek isterim. Amaç, 
yargıyı etkiden uzak tutmaktır, Türkiye Büyük Millet Meclisinin siyasal denetim yetkisinin kul
lanılmasının kısıtlanması amaçlanmamıştır. Anayasa Mahkemesinin kararları da bu yöndedir. 
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Nitekim, 138 inci maddenin aynısı olan 1961 Anayasasındaki 132 nci maddede ve Anayasa Mah
kemesinin 18.6.1970 tarihli 1970/25-26 ve 32 sayılı kararında da, bu açıklıkla görülmektedir. 
Dolayısıyla, konuşmamızın bu çerçeve içerisinde yapılacağım belirtmek istiyorum. Aslında, yar
gıya, 132 nci maddeye aykırı olan, zamanın bakanı Sayın Kahveci'nin, "yargı sınav veriyor" 
lafı olsa gerek. 

Değerli arkadaşlarım, 11 ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisine verdiğimiz, 1988 yılının 
son günlerinde bir kriz olarak ülke gündeminde yer alan Meclis araştırması önergemiz, niha
yet bugün Yüce Mecliste görüşülüyor. 

ANAP tktidarımn geçirdiği altı yıllık yolda en büyük sarsıntısına neden olan, bir yıl ön
ceki olayları hatırlamaya çalıştığımızda görmekteyiz ki, geçen süre içerisinde, kişiler belki yer 
ve zemin değiştirmişlerdir, ancak olayın vahameti ve gerçeklerin, ülkemiz, devletimiz, siyasî 
yaşantımız; en önemlisi, rejimimizle doğrudan ilgili olma hali hâlâ devam etmektedir. En bü
yük siyasal otorite Türkiye Büyük Millet Meclisi; bürokratı, yargıcı, parlamenteri, güvenlik 
güçlerini şaibe altında tutan bu olaylara el koymak zorundadır. Araştırılması, soruşturulması; 
çözüm yolları son derece ciddî bir şekilde ele alınmalıdır. Bu, bizim için tarihsel bir görevdir. 

Bir yıl öncesine dönüp baktığımızda; Başbakan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem'in Başba
kanlığa vekâlet ettiği günlerde, Kemal Horzum'dan rüşvet aldığı iddiaları basına yansımıştır. 
Sayın Erdem yaptığı araştırmalar neticesinde, bu haberleri basına sızdıranın Emlak Bankası 
Genel Müdürü Bülent Şemiler olduğunu belirler ve "ya o ya ben" diyerek, o zaman Başbakan 
olan Sayın özal'dan Bülent Şemiler'in görevden alınmasını talep eder. Bu taleple birlikte yay
gara kopmuştur. Bülent Şemiler'in denetlediği bir bildiri kamuoyuna sunulmuştur. Bu bildiri, 
önemli iddiaları taşımaktadır. Bülent Şemiler görevinden istifa ettirilmiştir; bir zaman sonra 
da Sayın Kaya Erdem Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından istifa etmiştir. 

Çok önemli bir durum ortaya çıkıyor : Bu iddiayı basına kimin sızdırdığı ya da bildiriyi 
kimin yazdığı değil, söylenenlerin özü dikkat çekici ve asıl araştırılması gerekendir. Tartışma
ları bu yönde yapmalıyız ve bu özü yitirmemeliyiz. 

Kaya Erdem'le ilgili iddiayı, dolandırılan kamu bankası genel müdürü Bülent Şemiler'in 
fazlaca ciddiye aldığı söylenebilir. Çünkü, verilen çeklerin takibi için, bir hafta süreyle, İsviç
re'de çalışmalar yapmıştır. Ancak, Kemal Horzum'un İsviçre'deki hesaplarını, bir süre önce 
kendi üzerinden isviçreli avukatı Elia Beniş'e devredilerek, hesaplar hakkında bilgi alınması 
önlenmiştir. Hesap numaraları ve bankalar, basın yoluyla kamuoyuna açıklanmıştır. Bu he
saplardaki gizli olan gerçeğin tüm açıklığıyla ortaya çıkarılması zorunludur. Horzum ve ben
zeri pek çok karanlık iş ile bu işlerde hangi kamu görevlilerinin parmağı olup olmadığı, ancak 
bu hesapların dökümünün isviçre'den getirilmesiyle açığa çıkacaktır. Bu da, ancak ve ancak, 
tıpkı Amerika Birleşik Devletlerinde Locheed olayında olduğu gibi, kurulacak araştırma 
komisyonuyla mümkündür. 

Bugün, ülkemizde birçok kişi ve kuruluşu ahlak ve moral yönünden ciddî bir erozyona 
uğratan bir dizi olayların başında, Kemal Horzum olayı gelmektedir. Kimdir bu Kemal Hor
zum? Bir tarafta Emlak Bankasını yaklaşık 80 milyon dolar dolandırdığı için yargılanan, ama 
tahliye edildiğinde madalya ile ödüllendirilip, mülkî amirlerden izzet ikram gören, stadyum
larda alkışlanan, ama tekrar yargı önüne çıkarılıp tutuklanan bu kişi kimdir? 

Ülkenin ünlü avukatlarının savunduğu, devletin güvenlik güçlerinde görev yapanların 
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koruduğu, yeraltı dünyasının kucakladığı, politikacı, bürokrat, bazı basın mensuplarının sırt
ladığı Kemal Horzum kimdir? Kemal Horzum, ilk, 1970'li yıllarda Ortadoğu Teknik Üniversi
tesinde öğrenci hareketleri içerisinde, elinde güvenlik güçleri mensuplarının birinin silahıyla 
provakatörlük yaparken, öğrenciler tarafından dövülme olayıyla ortaya çıkıyor. Daha sonra 
polis ile ilişkilerini sürdürüyor ve ortadan kaybolduğu söyleniyor. Uzun bir süre sonra, ihraç 
edilmek üzere ithal edilen, ama yurt içinde satılan, 1982'lerin parasıyla 122 milyar liralık de
mir vurgunu ile iş sahnesinde görülüyor. Çok ilginçtir; iç piyasa talebini artırmak için Karabük 
Demir-Çelik Fabrikasının fırınına sabotaj düzenlediği söyleniyor. Böylece, vurgun daha da bü
yüyor. Bu konuda MİT ve gümrük müfettişlerinin raporları var. Olayın davası hâlâ sürüyor; 
ancak dosyada gümrük müfettişlerinin raporunun yok edildiği iddia ediliyor. MÎT raporu ise, 
yazıldığı sırada, MİT Müsteşar Yardımcısı olan, ancak daha sonra Kemal Horzum'un yanında 
çalışan Mustafa Arda tarafından hasıraltı edildiği iddia ediliyor. Kemal Horzum, yeraltı dün
yasıyla yakın ilişkili: Kürt Ahmet adlı Ahmet Turgut ise ortağı. 

Şimdi, konusu Kemal Horzum ve Ahmet Turgut olan, 30 Nisan 1984 tarihli bir belge oku
mak istiyorum : "Kemal Horzum, Ahmet Turgut ve ilişkili bulundukları kişiler hakkında muh
telif kaynaklardan intikal eden istihbarı bilgilerle kendisine yakın bazı şahıslar tarafından inti
kal ettirilen ihbar mahiyetindeki diğer bilgiler, müteakip maddelerde sunulmuştur. 

Kemal Horzum, Ali ve Şevkiye oğlu, Dinar 1949 doğumludur. DESAN tthalat ihracat, 
HORTAŞ Maden ve Maden Ürünleri Sanayii Ticaret A.Ş. Üçbirlik Tarım ve Sanayii Ürünleri 
Ticaret Limited, Ümit Demir Saç Profil Ticaret, ÜNİMTAŞ Uluslararası Nakliyat ve Ticaret 
Şirketlerinin sahibidir. 1983 yılında Karabük Demir-Çelik Tesislerinde meydana gelen bir arı
za, Kemal Horzum tarafından tertiplenmiştir. Bu sebepten dolayı, Karabük Demir-Çelik tesis
lerinde üretim durduğundan, ihtiyaç Kemal Horzum tarafından karşılanmış, adı geçen bu şe
kilde haksız bir kazanç elde etmiştir. 

AKEL firması sahibi Feyyaz Akel, 1981 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğünde verdiği 
ifadede, firmanın Kemal Horzum tarafından tsmail özkanatlı şahsa kurdurulduğunu; firma
nın kendi adına olmasına rağmen,.çalışmaları hakkında bilgisi bulunmadığını; firmayı Kemal 
Horzum'un paravan olarak kullandığını; işlendikten sonra ihraç edilmek kaydıyla demir kü
tük ithal ettiğini; ancak, ihraç yapılmayarak dolaylı yollarla malın Türkiye'de kaldığını; kendi
sinin de bu işe dahil olmadığını iddia etmiş; ancak, Ankara Dokuzuncu Asliye Ceza Mahke
mesi, firmanın faaliyetlerinden Feyyaz Akel'in sorumlu olduğunu belirterek, adı geçenin tu
tuklanmasına karar vermiş. Kemal Horzum* u ise suçsuz bulmuştur. Bu tarihte tahkikatı yürü
ten ve halen Ankara Narkotik Şube Müdürü olan Orhan Taşanlar, Ankara Enmiyet Müdürlü
ğü ve Ankara Cumhuriyet Savcılığınca birçok baskıya maruz bırakılmıştır. 

Kemal Horzum'un Ankara'da, çeşitli kesimlerde tanıdığı bulunmaktadır. Adı geçeni yurt 
dışından gelişlerinde, İstanbul'da Emniyet Müdürü Nihat Camada, Ankara'da ise Tahsin Gür-
dal karşılamaktadır. Kemal Horzum, Tahsin Gürdal'ın çocuklarının kirvesidir. Kemal Horzum, -
Merkez Malî Şube Müdürü olan Tahsin Gürdal vasıtasıyla kaçakçılıkla ilgili birçok bilgiye sa
hip olmaktadır. Tahsin Gürdal, her gün mesai bitiminde Kemal Horzum'un yazıhanesine git
mektedir. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Akan, Ankara İkinci Şube Müdürü Azmi 
Derin, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Necmettin Dede ve Ankara Emniyet Müdürü Ünal 
Erkan'ın da, Kemal Horzum ve Kürt Ahmet lakabıyla tanınan Ahmet Turgut ile yakın ilişkisi 
vardır. 
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Kemal Horzum, Ankara Emniyet Müdürü Ünal Erkan'ı, İstanbul Emniyet Müdürü yap
mak için teşebbüslerde bulunmaktadır. Kemal Horzum, bazı emniyet görevlilerinin masrafla
rını karşılamaktadır. Kemal Horzum'un, Ankara'nın tanınmış kabadayılarından Kürt Ahmet'le 
yakın işbirliği ve ortaklığı mevcuttur. 12 Eylül 1980 öncesi parlamenterlerin gittiği ve kumar
hane olarak işletilen Kürt Ahmet'e ait Tandoğan'daki ev, bilahare, bir süre Kemal Horzum 
tarafından kullanılmış, Kemal Horzum burada önemli görüşmelerini yapmış, daha sonra da 
bu ev Ahmet Turgut tarafından Ankara Video Acentalığı (AVA) olarak kullanılmaya başlanıl
mıştır. 

Keza, başlangıçta AVA'nın merkezi olan Gaziosmanpaşa'daki mavi ev de, MDP merkezi 
olarak mezkûr şahıslar tarafından verilmiştir. Ankara'nın tanınmış kabadayılarından Haydar 
Koç da, bir aralık Kemal Horzum, Yusuf Koç ve Kürt Ahmet'le birlikte çalışmıştır. 1983 yılın
da Haydar Koç ile Kemal Horzum arasında, bir alacak yüzünden ihtilaf çıkmıştır. 

Ankara Cumhuriyet Sava yardımcıları Nusret Demiral ve Tahir Demirel, Kemal Horzum 
ve Kürt Ahmet'e yakın kişilerdir. Nusret Demiral, Kemal Horzum ve Kürt Ahmet'in adının 
karıştığı davaları bizzat alarak, Kemal Horzum ve Kürt Ahmet'in lehine sonuçlandırmıştır." 

BAŞKAN — Sayın Sağlar, bu okuduğunuz vesika nasıl bir vesikadır? Çünkü, birçok ar
kadaşları itham altına alıyorsunuz. Nasıl bir vesikaymış, bu vesikayı nereden aldınız? 

DURMUŞ FÎKRt SAĞLAR (Devamla) — Dağıtım, Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa 
ve Genelkurmay Başkanlığınadır. 

BAŞKAN — Devam edin. 

DURMUŞ FtKRt SAĞLAR (Devamla) — tşte, bu vesikalara dayanarak Meclis araştır
ması açılmasını istiyoruz. Çünkü, bu vesikaları yazanlar da, yazdıranlar da, adı geçenler de 
şaibe alandadır. Böyle bir Meclis araştırması komisyonu adı geçen bu insanları da aklayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, biraz evvel okuduğum raporda açıkça görülmektedir ki, Kemal Hor
zum'un ciddî boyutta, çeşitli meslek dallarıyla ilişkisi vardır. Asıl ilginç olan nokta, yeraltı dün
yasıyla içli dışlı olan bir kişi, aynı zamanda halkın ve ülkenin güvenliğinden sorumlu ve üst 
düzeyde kişilerle de bir arada olabilmektedir; hatta ortak da olabilmektedir. Bu kişiler, hem 
karanlık işlerin koruyuculuğunu yapıyorlar, hem de devletin güvenliğini sağlıyorlar... Bu nasıl 
iştir, bu nasıl çelişkidir, bu ne ilişkidir; bunların açıklanması gerekmektedir. 

Bakın, MİT Müsteşar Yardımcısı Mustafa Arda görevde olduğu sırada Kemal Horzum'un 
koruyucusu, daha sonra da HORTAŞ Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanıdır. 7.12.1987 tarihli 
Ankara Ticaret Sicil ve 21 713 nolu yazısında açıkça görülmektedir. 

Kemal Horzum, MİT tarafından dinlenmeye alınmaktadır. Yapılan telefon konuşmaları
nın MÎT tutanakları basında çarşaf çarşaf yer almıştır. Telefon konuşmaları, Başbakanlığın 
bilgisi ve onayıyla dinlenmiştir. Var olan yasalar böyle emretmektedir. Ancak, MİT raporla
rında adı geçen, telefonları dinlenen Kemal Horzum'un Afyon'daki açılışına, bu olaydan ha
berdar olan Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı katılabilmektedir. Daha ilginci, devleti böyle 
soyan Kemal Horzum'un AVA Şirketi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin her ay yayınlanan 
"İcraatın içinden", "Gelişen Türkiye" programım yıllardır yapmaktadır. Ne zamandan beri; 
Hakkında MİT raporu olduğu bilindiği, telefonların dinlendiği zamandan beri. 
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Sayın milletvekilleri, devlet, MİT, dolandırıcılığı MİT tarafından rapor edilmiş Kemal Hor-
zum, yeraltı dünyasının adamları, bürokratlar, politikacılar... Bir zincir, almış başını gidiyor. 
Ne yapıyorlar, devleti kim, nasıl kullanıyor? Tüm bunları araştırmamız gerekiyor. Bunu araş
tıracak tek yer Yüce Meclistir. Üzerimize düşen; milletvekillerinin, politikacıların, bürokratla
rın üzerine düşen gölgenin temizlenmesi gerekir. Ülkede yaşayan insanların geleceğinin kimle
rin elinde, ne şekilde düzenlendiğini görmemiz gerekir. Devletin, nasıl ve kimler için soyuldu
ğunu bulmamız gerekir. 

Bakınız; Hortaş Şirketi kurucularından ve daha sonra Yönetim Kurulu Başkanı olan MİT 
görevlisi Mustafa Arda ile politikacı Orhan Süerdem'in ortağı Kemal Horzum, daha sonra ba
sın mensubu Uğur Reyhan ile ortak, Anadolu Kargo Havayolları Şirketini kuruyor, isviçre'de 
oğullarının kaçırılması olaylarıyla gündemde kalan Reyhan ailesinin, Kemal Horzum'u ve bir 
zamanlar devletin güvendiği ya da yönetiminden sorumlu kişilerden oluşan bu ortaklığın başı
na gelen son olayı biliyor musunuz? Şimdi, 4 milyar 882 milyon lira haksız vergi iadesi aldıkla
rından dolayı haklarında yargıya başvurulmuş. Bu gerçekler, bizleri bir kez daha düşündürmeli. 

1970'lerin Kemal Horzum'u, polisin küçük adamı; şimdilerin Kemal Horzum'u, MDP'yi 
desteklemiş, devletle iç içe olmuş, iktidar partisinin işini yapmış... 

Devletle kol kola olduğunun bir başka örneği; Başbakan Danışmanı ünlü Selim Egeli'nin 
görevinden ayrılıp, "tcraaün İçinden" programını yapan AVA'ya girmesi. Oysa, 2531 sayılı Kanun 
var; "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, üç yıl süreyle, o kurum ve kuruluşun faaliye
tiyle ilgili doğrudan ya da dolaylı iş alamazlar, iş yapamazlar" der. Ama, Selim Egeli AVA'nın 
yönetiminde ve ortağı... 

Sayın milletvekilleri, Emlak Bankasını yaklaşık 80 milyon dolar dolandıran Kemal Hor-
zum'un yaptıkları, banka içinde kurdukları düzen, ilişki, bankalar yeminli murakıbı İbrahim 
Toptepe tarafından hazırlanan raporda belirtilmiş. Ancak, ilginç yanı; bu raporun İbrahim Top-
teye'ye ait mühürle değil, kurul başkanının (1) nolu mühürüyle damgalanmış olması; sonra 
da, hiç âdette yok iken, bu kişinin yurt dışına ataşe tayin edilmesi... Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bu rapor damgalama olayını mutlaka çıkarmalıdır. 

Bildiğiniz gibi, Kemal Horzum, 1985 Ocak ayında yurt dışına kaçtı. Kaçışı ve Avrupa'da-
ki konumu, yurda getirilişiyle ilgili serüveni, Şemiler'in istifası öncesi basında yer alan iddiala
ra göre, basındaki iddialara göre; Ahmet özal, Yalçın Sayın (Yani Genel Müdür Baş Yardımcı
sı), Hüseyin Kömürcüoğlu, (Krediler Müdürü) tarafından Bülent Şemiler'in denetiminde ya
zıldığı söylenen ve "Türkiye Emlak Bankası Çalışanları" imzalı bildiride görülüyor. Bu bildi
rinin dağıtılmasına o zamanki Sayın Başbakan Özal'ın karşı çıktığını da yine basından okuyoruz. 

Size bu bildirinin bazı bölümlerini okumak istiyorum; "Saldırılar hep bilinen kesimler
den geldi. Bu kesimler, bazı etkili ve de yetkili kişileri de yanlarına alma başarısını göstererek 
saldırılarını daha da yoğunlaştırdı ve saldırı biçimleriyle hedeflenen şeklini değiştirme çabası
na girdiler. Tıpkı, Genel Müdürümüz Bülent Şemiler'in Kemal Horzum'a karşı yürüttüğü kav
gada, kavganın yönünü ve hedefini değiştirme çabası gibi. Kolaya ve kolay kazanmaya alışmış 

, işadamlarının üzerine gitme başarısını göstererek haciz fırtınasını estirmiş ve Hazine malları
nın yağma edilemeyeceğini ortaya koymuştur. Batık krediler sorununu, aralarında ANAP'lıla-
rın da yer aldığı kesimlerin şaşkın bakışları arasında çözme yoluna gitmiştir. Süleymancılar 
Tarikatı tarafından idare edildiği kamuoyu ve değerli basınımızca da bilinen Aslan Nakliyat ile 
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ilgili kredi kavgasında galip çıkan, yine Genel Müdürümüz Şemiler olmuş, bu şirkete peşkeş 
çekilmek istenen 20 milyarlık orta vadeli yatırım kredisi iptal edilmiş ve bu grubun mal varlığı
na hacizler koydurulmuş. Bilinen bazı çevreler..." diye devam ediyor. Ki, bunların önemli bö
lümü Ankara'da üslenmiş. 

"...Milletvekili Sayın Mustafa Taşar'ın -sayın'ı ben ekledim; sayın yok- kardeşi Faruk Ta-
şar'ın Anadolu Bankası Gaziantep Şubesinden 5 milyar lirayı alarak, bunun üzerine nasıl yat
tığını Genel Müdürümüz Şemiler ve ekibi ortaya çıkarmış, konuyla ilgili olarak savcılığa suç 
duyurusunda bulunulmuş; ancak, ne hikmetse, Faruk Taşar bir türlü bulunamamış, kardeşi 
Mustafa Taşar ile ilgili ifadeler ve şahitler ise kamufle edilme yoluna gidilmiştir. Mustafa Ta
şar, Şemiler'in istifasını çok, niçin çok istiyor?.. Hazinenin 5 milyarına kapak atan ve onun 
üzerine yatan kardeşi Faruk Taşar'ın hıncını alma sevdasından mı, yoksa Kemal Horzum ile 
olan yakınlığından mı? Aynı Mustafa Taşar, en büyük banka dolandırıcısı Kemal Horzum'un 
Türkiye'den kaçış tarihi olan 29.1.1985'te birlikte İsviçre'ye uçmadı mı? Aynı Mustafa Taşar, 
27 Mart 198S tarihinde Kemal Horzum ile birlikte, Emlak Kredi Bankasının eski Genel Müdü
rü Erol Kıcıman ile birlikte, Belçika'nın Başkenti Brüksel'de Hilton Otelinde bir araya gelmedi 
mi? Aynı Mustafa Taşar, Kemal Horzum ile birlikte Emlak Kredi Bankasının Kızılay Ankara 
Şubesini, en sık uğrak yerlerinden biri haline getirmedi mi? Şube Müdürü Fikret önge'nin ma
kam odasında neyin beraberliklerini yaşıyordu?" 

İşte, değerli arkadaşlarım, bir arkadaşımız; bu Yüce Parlamentonun içerisinde onurlu bir 
milletvekili arkadaşımız, bir bildiride, hem de biraz evvel söylediğim, Sayın Taşar'ın da merkez 
yürütme kurulunda ya da merkez karar organında; yanılmıyorsam Sayın Yusuf özal'ın soru
suna göre, iki banka müfettişinin yazmış olduğu bildiri. Bu banka müfettişlerinin isimleri, ba
sında okuduğum kadarıyla açıklanmıyor. 

İşte, Meclis araştırmasının açılmasının en önemli gereklerinden bir tanesi. 

Bakın, torpile dayalı kredi taleplerini geri çevirmiş, durdurmuş, bu yola başvuran perso
nel ve şirketlerin dosyalarına kırmızı ihtarlar taktırmaktan geri kalmamış... Bazı milletvekille
ri -ki, bunlar iş takipçiliğini kendilerine meslek edinmiş kişilerdir- "Biz şimdi ne iş yapaca
ğız?" yaygarasını koparmaya başlamış ve bu yaygaranın sesleri banka dışından duyulmaya baş
lamıştır. 

Bardağı taşıran son damla; Horzum konusu, devletin polisi, bankalar yeminli murakıpla
rı, Hazineciler ve diğer yetkili kişilerin yanında, yara kapatılmak üzereyken deşilmiş, kanatıl
mış ve âdeta konunun sinir merkezine ulaşılma noktasına getirilmiştir. Kemal Horzum'la iliş
kisi olan, çok değişik kesimlerden oluşan, politika sahnesine kadar uzanan çıkar çevreleri bu 
kanamayı durdurmak, Kemal Horzum'a yeniden hayat kazandırmak için ellerinden geleni esir
gememiş ve esirgetmemiştir. Konuyla ilgili MİT raporları ortada dururken, Horzum'un işbirli
ği içinde bulunduğu yeraltı dünyasının ünlüleri ve kaçakçılarıyla, onların temsilcileri, adliye 
koridorlarında Hazine Bankasının avukatlarına gövde gösterilerinde bulunurken, konuyla il
gili olarak, yine devletimizin güvenliğiyle ilgili olarak, sayısız ihbar mektubu elden ele dolaşır
ken, konuya seyirci kalmak, konudan ve kişilerden ürkrhek, geri çekilmek mümkün mü? 100 
milyon doların, yani 170 milyar liranın hesabını kim, kimler soracak? 

BAŞKAN — Sayın Sağlar, 20 dakikanız doldu. Bu itibarla... 
DURMUŞ FtKRt SAĞLAR (Devamla) — Sayın Başkanım, izin verirseniz gerideki süreyi 

de kullanmak istiyorum. 
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BAŞKAN — Kullanın; ama, zamanı sığdıramayacağınız konusundaki tereddüdümü ifade 
etmek istedim. 

DURMUŞ FtKRt SAĞLAR (Devamla) — Evet; ama, Sayın ANAP Sözcüsü değerli Zey-
tinoğlu, Anavatan Grubunun da bu konuda yardımcı olacağını söyledikten sonra, elimdeki bel
geleri kurulacak olan komisyona aktaracağım. Onun için, burada, bazı şeyleri, mümkün oldu
ğu kadar söylemeye çalışıyorum. 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu zaman tayin edecek değil efendim; zaman tayinini 
Başkanlık yapacak. 

DURMUŞ FtKRt SAĞLAR (Devamla) — Teşekkür ederim efendim; önemli bir konuyu 
açıklamaya çalışıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, gördüğünüz gibi, bir sürü iddialar sıralanmış. Daha bir sürü iddia
lar var, bir sürü isimler var bunun içerisinde. Yer yer, daha önce okuduğum MÎT Raporunu 
da teyit eden bilgiler var; devlet görevlilerini, politikacıları, güvenlik güçlerini suçlayan yerler 
var. Bu bildirileri yazanlar, biraz evvel söylediğim gibi, Sayın Yusuf özaPa göre, iki banka mü
fettişi; ama, isimleri bilinmiyor. Bununla, şunu söylemek istiyorum : öyle rastgele birileri bu
nu yazmamış, fevrî olarak da kaleme almamışlar; aksine, iyi düşünerek, belki de bilerek ve 
hedefledikleri insanların da bildiklerini bilerek yazmışlar ve kamuoyuna açıklamışlar. Üstelik, 
bir kamu kuruluşunun kamu görevlilerince yazılmış. 

Bir tarafta devlet saygınlığı, siyaset erdemi, diğer yanda kokuşmuş bir sürü olay, iddialar, 
tehditler, kaçamaklar. Bunları araştırmamız gerekiyor. 

Sayın milletvekilleri, bu toz duman birden nasıl ortaya çıktı; yıllar sonra Horzum isviçre'
den iade edildi, Emlak Bankasının genç genel müdürü, bu olayı, basında kişisel bir şov haline 
getirmeye çalışırken, zamanın Başbakan Yardımcısı Sayın Erdem'in Horzum'dan rüşvet aldığı 
iddiaları, bomba gibi basında patladı. Aslında rüşvet, yolsuzluk iddiaları ta oralara kadar gel
mişse, bu işin üzerinde ciddi bir şekilde durmanın gereği ortaya çıkmıştır. Nitekim, Sayın Kaya 
Erdem, soyadı gibi erdemlice bir hareketle istifa etmiştir; ancak, istifa gerekçesi de çok ilginç
tir. Sayın Erdem, "Sayın Başbakan ile aramızda, parlamenter siyasî hayatı değerlendirmede 
ve Hükümet etme anlayışımızda ciddi fark ortaya çıkmıştır" diyerek istifa etmiş ve İsviçre ban
kalarına hesabında para olup olmadığı ya da hesabı olup olmadığı doğrultusunda yazılar yaz
mış ve 15 gün sonra bir açıklama yapacağını bildirmiştir. İS günün üzerinden 11 ay geçmiştir; 
ama, hâlâ bir açıklama yoktur. Bu suskunluğun, onun devlet yöneticilerine duyduğu saygıdan 
geldiğini kabul ediyorum; ancak, kendi vicdanı ne durumda? Sayın Erdem, Hürriyet Gazetesi
ne açmış olduğu davayı kazandı; ancak, Bülent Şemiler'in emirle yaptırdığı bir araştırmanın 
sonucunda, kendisi için verilen rapordan acaba haberi var mı?.. 

Bu raporun bir bölümünü okumak istiyorum. 

"Yapılanlar : 
1. Emlak Kredi Bankası eski Genel Müdürü Erol Kıcıman'ın yeğeni Gülay Kıcıman'a 

ait olduğu belirlenen firma ile bunun açık adresi ve bu firmaya ait banka hesap numaraları 
ekte sunulmuştur. 

a) Bu hesap numaraları, ilgili bankalarda araştırıldığında, Sayın Kaya Erdem ailesinden 
kişiye (ABD'de bulunan kızı olduğu belirtiliyor) verilen çek karşılığı ortaya çıkacaktır. Yine 
bu hesapların biri özellikle Grinlands Bank Cenevre Şubesinin 2222 hesap numarası 
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irdelendiğinde, bu kez de Kemal Horzum'un, ayrıca Gülay Kıcıman'a yaptığı ödeme de ortaya 
çıkacaktır" deniliyor ve devam ediliyor. 

Burada bazı isimler yine şaibe altına atılıyor. 
Bir tanesini daha okumak istiyorum. 
' 'Emlak Kredi yönetimi üzerine, Bankalar Yeminli Murakıbı İbrahim Göktepe adı altında 

hazırlanan ve içeriği çok önemli olan rapor hakkında, Halk Bankası eski Genel Müdürü ve 
Erol Kıcıman'ın yakın arkadaşı Ahmet Ertuğrul ile Yeminli Murakıplar Kurul Başkanı ve ha
len Paris Ticaret Ataşesi Mesut Şişman bilgi sahibidirler. Ne yazık ki, bu raporun hasıraltı edil
mesi için, sözkonusu kişilerle birlikte, dönemin KtT Komisyonu Başkanı ve halen Sanayi ve 
Ticaret Bakanı olan Şükrü Yürür büyük çaba göstermişlerdir. 

Sözkonusu raporun ele geçirilmesi önem taşımaktadır" deniliyor ve yapılması gerekenler 
konusunda da bir sürü bilgiler veriliyor. Bu bilgilerin içerisinde, en sonunda DGM savcısıyla 
ilgili bir bölüm var. Diyor ki, "Kemal Horzum, Kürt Ahmet, MÎT Raporu ve Nusret Demiral 
üzerine, Milliyet Gazetesinde sürmanşette yar alan haberden sonra, Sayın Nusret Demiral bü
yük bir tepki göstermiş ve ertesi gün, yine bu gazeteye açıklamada bulunarak meydan oku
muştur; ancak, haberi kaleme alan yazar ile yaptığı telefon konuşmasında ise, bütün bunları 
unutarak, -suçluluğun getirdiği sonuçlarla olsa gerek- tam aksi bir tavır içerisine girmiş, yazarı 
Ankara'ya yemeğe davet etmiş, en yakın arkadaşı olduğunu vurgulamış ve her şeyi alttan al
maya çalışmıştır. Sözkonusu görüşme ile ilgili teyp bantı yazarın elinde bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, yine görüyorsunuz ki, ciddi şekilde bir rapor yine Bankanın yetkili 
kişileri tarafından Sayın Genel Müdüre sunulmuş. Bu raporlar, bu sözler doğru mudur, yanlış 
mıdır, bunları araştırmak gerekir. Yanlışsa neden bu isimler ortalıkta dolaşmaktadır? Kimler 
ne fırsatları, kimler için kullanmaktadır? öğrenmek istemek en doğal hakkımız herhalde. 

Bu arada, Sayın Erdem'in de yok yere niye itham edildiğini de öğrenmek istiyoruz. Aca
ba, bu ona hazırlanan bir tezgâh mı idi? Belki Cumhurbaşkanlığını, belki Başbakanlığını en
gellemek mi istediler? Engellemek istedilerse, bunlar kimlerdi? Bunlan öğrenmek, bilmek ve 
buna benzer tezgâhların politikacılar hakkında yapıldığını anlamak, çözmek, engellemek, aça
cağımız araştırma ile mümkün olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, olaylarda en büyük fırsatçının Bülent Şemiler olduğu anlaşılıyor. 
Uğruna Bir Bakan, bir Başbakan Yardımcısı harcanıyor, kendisi de Başbakanlık Başdanışmanı 
yapılıyor. Görülüyor ki, ciddi bir konuyu yakaladığını anlayan Şemiler, Emlak Bankasında ve 
daha önceki Anadolu Bankasındaki yaptıklarını gizleyebilecek ve kendine kalkan olacak Hor
zum meselesine sıkıca sarılmış. 

Amerika Birleşik Devletlerinde küçük bir banka memuru iken, Türkiye'de prens olarak 
şişirilen; milletvekillerine, "adamın biri, alkolik mi, değil mi, bana soru soruyor" diyebilen, 
-geçen sene Plan ve Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarım bunu çok iyi hatırlarlar- "adamlar 
ne bilsinler; Meclisi ciddi çalışan bir yer olarak görmeye çalışıyorlar" diyebilen Şemiler'in, Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 198S yılı raporuna göre, Anadolu Bankasındaki göre
ve atanması, yasalara aykırıdır. (Bankalar Yasasının 24 üncü maddesi ve 233 sayılı KİT'lerle 
ilgili KHK) Buna rağmen genel müdür olmuştur ve bu genel müdür ne yapmıştır? 

Anadolu Bankası Genel Müdürü, gerçekte 1987 yılında yaklaşık 114 milyar lira zarar et
miş bulunan bankayı fiktif, yani hayalî işlemlerle 28 milyar lira kâra geçmiş göstermiştir. (Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulu 1987 yılı raporu; sayfa 174) Aynı raporda bu işlemlerin 
hiçbir olumlu katkı sağlamadığı ve olağandışı işlemler olduğu belirtilmiştir. (Sayfa 5-7) 
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Banka, normal ve yasal olarak Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denet
lenirken, bir İngiliz danışmanlık firmasına denetim ve müşavirlik Ücreti olarak 222 milyon lira 
ödenmiş, 1986 yılından bugüne kadar yalnızca raporun 36 sayfalık kısmı hazırlanabilmiş, ra
por bitmediği halde, ücretin 2/3 *ü ödenmiştir. (Aynı rapor, sayfa 195-198) 

Bankalar Yasasının 59/4 ve 82 nci maddelerine aykırı olarak ilan limitleri aşılmıştır. (Say
fa 188-189) 

Tahsili gecikmiş alacaklar 1987 yılında 154 milyardan 207 milyara çıkmıştır. 
16 özel firma için kredi limitleri, Bankalar Yasasının 44 üncü maddesine aykırı olarak 11 

milyar lira aşmıştır. 
Hayalî kâr göstermek, Bankalar Yasasının 54 ve 79/3, KtT Yasasının 47 nci maddelerine 

göre 6 aydan 2 yıla kadar hapsi gerektiren bir suçtur. 
Anadolu Bankası, Emlak Bankası ile birleştirilmeden önce, bu bankayı zarardan kurtara

cağı iddia edilen Sayın Şemiler, bankanın başına genel müdür olduktan sonra da, bakın neler 
yapmıştır. 

Borcunu ödemeyen bir ünlü özel şirketin arsasını 25 milyar bedelle bu borca karşılık devir 
almış, sonra da bu arsayı 35 milyar bedelle başka bir şirkete satmıştır. Görünüşte bu işlemle 
bankaya 10 milyar lira kâr sağlamıştır. Bu da bilançoda 31.12.1987 tarihi itibariyle gösterilmiş, 
ancak istanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Köyündeki arsayı alan şirket, bu tarihte bankaya 
35 milyar lira ödememiştir. Sadece bu bedelin yüzde 1,5'i olan 500 milyon lirayı ödemiş, kala
nını 4 taksitte 1991 yılına kadar ödemek için bankayla bir sözleşme yapmıştır. 

Arkadaşlar, bu çok ilginç bir sözleşmedir; çünkü, bu sözleşmeye göre şirket, arsa için öden
mesi gereken bedelden tam 10 milyar lira daha* az para ödeyecektir. Taksitlerin toplamı sadece 
24,5 milyar liradır. Sözleşme hükümlerine göre, geri kalan 10 milyar lira nasıl ödenecektir? 
Bakınız, burada, bankacılık tarihinde eşi ve benzeri olmayan garip bir uygulama görülüyor. 
Banka, taksitlerle alacağı paralar için borçlu şirkete yüzde 30 oranında faiz verecektir. Bu faiz
lerin toplamı da tam 10 milyar lira yapmaktadır. Böylece, şirketin bankaya ödemesi gereken 
35 milyar lira tamamlanmış olacaktır. Yani, borçlu alacaklıya değil, alacaklı borçluya faiz ve
recektir. Hem bankaya borcunuz var, hem de borcunuzun taksidini ödedikçe de banka size faiz 
ödeyecek, böylece borcunuzdan düşecektir. Böyle taksitli bir satış örneğini sanırım hiçbir va
tandaşımız görmemiştir ve böyle bir olaya vatandaşlarımızın ne denli baktığını öğrenmek isteriz. 

1987 yılı bilançosunu kârda göstermek amacıyla yapılan diğer bir uygulama da, Karaman 
Çiftliği olarak bilinen Kadıköy İlçesine bağlı 4,5 milyon metrekarelik bir arazinin gene özel 
bir şirkete vadeli olarak satışıdır. Banka, bu araziyi Hazinenin bankaya olan ödenmemiş ser
mayesinin 23 milyarlık kısmına karşılık devletten almıştır. Sonra da üzerine çok sayıda konut 
yapılmak koşuluyla bir şirkete satmıştır, inşaat bitiminde arazi üzerindeki yapılar ve altyapıyla 
birlikte değeri 1,7 trilyon olacağı tahmin edilmiştir. Bu değerin yüzde 8,4'ünün, yani 143 mil
yar liranın bankaya ait olduğu kabul edilmiş, yani banka gene bilanço günü olan 31.12.1987'de 
satılmış gösterdiği bu arazinin yeni değeri olan 143 milyar lirayı yaklaşık on yıl sonra tahsil 
edebilecek haldeyken, bu işlem de gerçekleşmiş gibi, banka bilançosunda kâr gösterilmiştir. 
Üstelik, arsanın ve işin verilmesinin ihalesiz yapıldığı da öne sürülmektedir. Sözleşme şartları
na göre arsa âdeta hibe edilmiştir. Müteahhitlere, hakediş ödemelerindeki gecikmeler için faiz 
ödeneceği de sözleşmelerde vardır. Bu faiz, Anadolu Bankasının hissesini eritecek bir hükümdür. 
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Emlak Bankasının Doğuş Holdingten alacağına karşılık olarak aldığı 193 bin 196 met
rekarelik arsa konusunda da çeşitli söylentiler dolaşmaktadır. Bu konuda Emlak Bankası Ge
nel Müdürlüğünde 23 Mayıs 1988'de bir toplantı yapıldığı ve satış şartlarının Doğuş Holdin
gin borçlarının tasfiyesi şeklinde belirlendiği açıktır. 

Bu toplantı tutanağını okumak istemiyorum, yanımda var, yalnız şunu açıklamak istiyo
rum. Metrekaresi 401 147 liradan alınan bu arsaya 77,5 milyar lira ödenecektir. Oysa, daha 
önce aym yer için banka yetkilileri daha düşük değer belirlemişlerdir. Aynı arsanın yanında 
Kadıköy Belediyesi tarafından metrekaresi 35 000 Türk Lirasından başka bir arsa ihaleye çıka
rılmış; varın zararı siz hesaplayın. Şemiler istifa ettiğini açıkladığı 25.12.1988 tarihinden 10 Ocak 
1989 tarihine kadar da görevini sürdürmüştür. 

Bu arada Emlak Bankasının gayrimenkullerinin satışı haberleri basında yer almıştır. Ata
köy'de 7 ve 8 inci mahallelerle denizden doldurulan araziler. Aradan 11 ay geçmiştir, Şemiler'-
in usulsüzlükleriyle ilgili 5 dosyanın savcılığa daha yeni verildiğini Sayın Bakan burada anlat
mıştır. 

Bülent Şemiler, Horzum ile ilgili gerekli çalışmayı sadece vitrin açısından yaptığını söyle
miştir. Anlattıklarım da, olaylar da bunu doğruluyor. Ancak, Sayın Erdem ile ilgili araştırma
yı bizzat kendisi İsviçre ve Londra'da yapmıştır. Bülent Şemiler'in istifasını açıkladığı zaman, 
Sayın Yusuf özal üzüntü duyduğunu belirtmiştir. Hatta biz araştırma önergemizi verdiğimiz
de, Meclisi tatile sokarak gündemden uzaklaştırılarak bu işin soğutulması istenmiştir. 

Bu arada, dosyaları bilen, dosyaların varlığından haberdar olan Sayın Yusuf özal ve Sa
yın Güneş Taner'in bugüne kadar savcılığa başvurmakta neden geç kaldıklarını açıklamalarını 
beklemekteydim. Nitekim, Sayın Taner açıklamasını yaptı; ancak, gerekçeden anladığım ka
darıyla, Sayın Taner'in, sorması gerekenlerin, savcıların sorması gereken şeyler olduğu inan
cındayım. Bu beklemede aklımıza hemen şu geliyor : Acaba, bu beklemede, Şemiler'in kanıt
ları yok etmesi mi istendi? Artık bundan sonra sorumluluğu ve oluşacak suçu, bu işi bekleten
ler, sürüncemeye alanlar da paylaşacaklardır. 

Bugünkü gazetelerde, "Sayın Şemiler'in Eubank Genel Müdürü yapılacağı" yazılıyor. Hak
kında dosyalar olan bir kişinin, herhalde, genel müdür yapılması doğru değildir. Bu haberle
rin aslı olmasa gerek. 

Sayın milletvekilleri, aradan geçen uzun sürede olay güncelliğini hâlâ korumaktadır. Bu 
önerge, aslında SHP'nin önergesi değildir, bu Önerge Meclisin önergesidir; Meclise maledil-
miştir. Aslında bir sembol olan Horzum-Şemiler-Erdem olayının araştırılması, mafia-politika-
bürokrat birliktelik iddialarının, yani devletin politikacı-bürokrat-MİT-işadamı-mafia ve ye
raltı örgütü zinciri ile soyulma yönteminin su yüzüne çıkarılmasına neden olabilir. Kişileri şai
be altına sokacak tezgâhları burada elbirliği ile bozmalıyız, kirli ilişkileri elbirliği ile çözmeliyiz. 

Şimdi, bu araştırma, Meclisin bir ahlak sınavı olacağı doğrultusunda kamuoyunda bir yargı 
var ve ben inanıyorum ki, onurlu milletvekilleri bu araştırmanın açılmasını isteyerek, bu sınav
dan başarıyla geçeceklerdir. Sayın özal'ın, "ANAP İktidarı yolsuzluk meselelerine fevkalade 
kararlı davranır, yaklaşır" sözünün de inandırıcı olduğu bu şekilde anlaşılacaktır. 

Bir sürü bilgiler vermeye çalıştım. MİT raporları, Sayın Kutlu Savaş'a verilen belgeler, Erol 
Kıctman'ın Devlet Denetleme Kuruluna gönderdiği başvurular ve buna benzer bir sürü belge
ler, kurulacak olan komisyon tarafından toplanılabilır ve bu yüce çatı altında Sayın Kaya Erdem 
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de, haksız yükü atacak olan konuşmasını yapması gerekir. Onun gibi yıllarını bu devlete ver
miş kimselerin artık şaibe altında kalmasına gönlümüz razı olmamaktadır. 

Bu düşünce ve bu duygularla, Meclis araştırma önergemizin kabul edilmesini Yüce Mec
listen diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Araştırma önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

(Alkışlar) 
Meclis araştırması yapacak olan komisyonun 9 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olması konusu

nu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 45 arkadaşıma, dış politika konusunda 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasındaki, Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu 
ve 45 arkadaşının, dış politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesine geçiyoruz. 

ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — Sayın Sökmenoğlu istifa etti efendim. 
BAŞKAN — Efendim Meclisimizce istifa henüz kabul edilmemiş; bu bir. 
İkincisi, kendisinden sonra 45 arkadaşı daha var. 
Sayın Hükümet?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk dış politikasında Dışişleri Bakanlığının, Sayın Bakanının ve diplomatlarımızın rolle

rinin giderek azalmasına müsamaha edilmesi, Bakanlığın bir sekreterya, Bakanlık mensupla
rının da sekreter haline getirilme girişimlerine devam edilmesi devletimizi sıkıntıya sokmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti dış politikada da çok sesliliğe mahkûm edilmiştir. 
Dışişlerinin son yıllarda parçalanmasına göz yumulması her konunun bir bakanın mesuli

yetine terk edilmesi, dış politikada bazı uyumsuzlukları ve kopuklukları beraberinde getirmek
tedir. Bu dönemdeki dış politikalarda çok sesliliğin altından kalkamayacağımız durumlarla bi
zi karşı karşıya getirme eğiliminde olduğu endişesini taşımaktayız. 

özellikle Sayın Başbakanın, "Dış politikada yegâne söz sahibi benim" ifadesi bu endişe
lerimizi giderek artırmaktadır. Oysa, dış politikanın sahibi Yüce Meclistir. Dış politika her şeyden 
önce uluslararası platformda kamuoyu oluşturma meselesidir. Mesele sadece siyasî ve ekono
mik ilişkiler değildir. Dünya kamuoyunu ayakta tutma siyasetidir. Dış politika Hükümet ve 
Yüce Meclis olarak mütalaa edileceğine, Sayın Başbakan tarafından bizzat yürütülme arzusu
na ilaveten, "İran - Irak savaşı sayemizde bitti, önemli ve ağırlıklı bir arabuluculuk rolü oynadık. 

ABD'nin Filistin Kurtuluş örgütü ile diyalog kurması bizim araya girmemizle gerçekleşti. 
Ortadoğu ülkeleri bizi ağabey olarak görüyorlar ve liderliğimizi bekliyorlar. 
Biz olmasak NATO çöker. 
Genç Türk nüfusunun Avrupa'nın güvenliğinin temel unsuru olacağı görüşündeyim. 
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Sözde Ermeni soykırımı iddialarının ABD Kongresine sunulmasına, tek atımlık bir silah
tır. Atarsın biter sonra gider." sözleri endişelerimizin kaynağıdır. 

Türk dış politikasını çelişkilerden kurtarmak, ileride Türkiye Cumhuriyetinin altından kal
kamayacağı bir durumla karşılaşmaması için Hükümetin dış politikadaki tutumunun açıklığa 
kavuşturulması zaruret haline gelmiştir. 

Dışişleri Bakanlığının bir sekreterya, bakanlık mensuplarının da sekreter haline getirme 
girişimlerinin son bulması, Dışişleri Sayın Bakanının da dış politikadaki inisiyatifinin araştı
rılmasına ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. 

Türk dış politikasının berraklığa kavuşması, Yüce Meclisin devre dışı bırakıldığı konula
rın açıklığa kavuşturulması için Anayasanın 98 inci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri gereğince Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
(Hatay) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri, Hatay Milletvekili Sayın Murat Sökmenoğlu ve arkadaşları tarafından verilen Türk dış 
politikasının yürütülmesiyle ilgili araştırma önergesi üzerinde Hükümetin görüşlerini kısaca 
dile getirmek amacıyla söz almış bulunuyorum. 

Sözkönusu önerge, Meclis Başkanlığına verildikten bu yana, 11 aylık bir süre geçmiştir. 
Bu süre içerisinde, önergede adı geçen Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanı olmuştur, hatta öner
geyi veren Sayın Milletvekili dahi milletvekilliğinden ayrılmıştır. 

Şimdi, bu önergede ileri sürülen iddiaları sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmek için, ev
vela, dış politikanın yürütülmesinde, parlamenter demokratik rejimlerde genellikle izlenen sağlıklı 
yol nedir; uluslararası teamülde geçerli çözüm nedir, buna eğilmek lazımdır. 

Türkiye'de, dış politika, diğer bütün çağdaş parlamenter demokratik rejimlerde olduğu 
gibi, Dışişleri Bakanlığının yaptığı değerlendirmelere, Hükümet Programında yer alan esaslar 
göz önünde bulundurularak yaptığı önerilere dayanılarak Hükümetimiz tarafından belirlen
mekte ve Dışişleri Bakanlığı, tıpkı geçmişte olduğu gibi, günümüzde de, hükümet düzeyinde 
alman kararları uygulamaktadır. Bu uygulamada herhangi bir değişiklik sözkönusu değildir. 

Ayrıca, Türk dış politikası, ülkemizin tarihî şartlarına, coğrafî durumuna ve stratejik ko
numunun belirlediği temel öğelere dayanmaktadır. Dış politikamız, bunların dışında, köklü 
bir devlet geleneğinden, Türk insanının meşru beklentilerinden kaynaklanan barışçı özellikle
re sahip, maceradan ve maceracılıktan uzak duran, ahde vefa ilkesine dayalı; bir yandan sa
vunma, bir yandan da ekonomik kalkınma ihtiyaçlarına öncelik verilerek oluşturulup yürütü
len bir politikadır. Bu, tüm Cumhuriyet hükümetlerinde olduğu gibi, bugün de böyledir. 

Tabiatıyla, uluslararası ilişkiler düzeninin giderek daha karmaşık, daha girift ve daha bo
yutlu bir nitelik kazanmasına paralel olarak Türk dış politikasının gerek oluşturulması, gerek 
yürütülmesi, çeşitli bakanlık ve kuruluşların etkin bir biçimde eşgüdümüne ihtiyaç göstermek
tedir. Bu çerçevede, Türkiye'nin, son yıllarda, evyelce yeterince yakın ilişki kuramadığı ülke 
ve bölgelere de açılması, ayrıca uluslararası ilişkilerde ekonomik, ticarî, teknik ve kültürel iş
birliği boyutlarının giderek ön plana çıkması da, koordinasyon ihtiyacını artırmaktadır; fakat, 
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bu yapılırken diğer ilgili bakanlık ve kuruluşların, Hükümetçe saptanan ve Dışişleri Bakanlı
ğınca yürütülen anapolitikanın dışında politikalar izlemeleri veya faaliyette bulunmaları söz-
konusu olamaz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisin, hükümetlerce belirlenen ve Dışişleri 
Bakanlığınca uygulanan dış politika üzerinde de Anayasamızdan kaynaklanan yetkileri bulun
duğu açıktır. Nitekim, daha önceki yıllarda olduğu gibi, son altı yıllık dönemde de dış politika 
alanında alınan tüm kararlar ve meydana gelen tüm gelişmeler hakkında çeşitli vesilelerle Yü
ce Meclise bilgi sunulmuştur. Bu, gayet tabiî bundan sonra da böyle olacaktır. 

Daha bundan bir kaç gün önce Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığımın bütçesi görü
şülürken, sayın komisyon üyelerine dış politikamız hakkında geniş izahatta bulundum ve so
rularını cevaplandırmaya çalıştım. Sanıyorum, gene bütçe görüşmeleri vesilesiyle, iki üç hafta 
içerisinde Genel Kurula da ayrıntılı bilgi verme ve burada dile getirilecek görüşlerden yararlan
ma imkânını bulacağım. 

Belirttiğim bu hususlar ışığında, Yüce Meclisin değerli üyelerinin onbir ay önce sunulmuş 
olan bu önergeden hareketle, şu sırada dış politikamız konusunda bir Meclis araştırması açıl
masına gerek görmeyeceklerine inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, önerge sahibi arkadaşlarımın bu girişimlerine esas 
aldıklarını anladığım bazı beyanlar hakkında burada bir yorumda bulunmak istemiyorum. Ay
rıca, aradan geçen zaman ve belki bundan daha da önemlisi, o dönemin Sayın Başbakanının 
bugün devletimizin en yüce makamında bulunuyor olması nedeniyle, bu beyanlar üzerinde bu
gün artık bir tartışma açılmasından ne herhangi bir kişinin, ne de devletimizin çıkarı olabile
ceği kanaatinde değilim. Böyle bir egzersizden sağlanabilecek herhangi bir yarar olduğu kana
atinde de değilim. 

Türkiye, özellikle Doğu Avrupa'da çok önemli oluşumların yaşandığı bir dönemi yeni bir 
Hükümetle karşılamaktadır. Bu önemli aşamada geçmişle ilgili tartışmalarla oyalanmak yeri
ne, dış politikamıza her zaman ağırlığını koymuş olan ve hep yararını gördüğümüz millî muta
bakat anlayışı çerçevesinde bu yeni oluşumların tarafımızdan en iyi nasıl değerlendirilebileceği 
üzerinde düşünmenin daha isabetli olacağında, değerli milletvekilleri, eminim ki, benimle hem
fikirdirler. 

Yüce Meclisin sayın üyelerinin bu yapıcı anlayışla açıklayacakları görüşler ve yapacakları 
tavsiyelerin, Hükümetimizce açık fikirlilikle inceleneceğini burada bir defa daha ifade etmek 
isterim. 

Bu düşüncelerle, Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın trfan Demiralp; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Grubumuzca verilmiş olan dış politikayla ilgili Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gemiz üzerinde Grubum adına görüşlerimi açıklayacağım. Hepinizi saygılarımla selamlarım. 

Bu önerge, 10 Ocak 1989 tarihinde verilmiş; Sayın Bakanın da açıkladığı gibi, 11 ay ol
muş. Keşke, bu önerge verildiği tarihte görüşülebilmiş olsaydı. Türkiye'nin, millî olması, Türki
ye Büyük Millet Meclisine maledilmiş olması gereken dış politikası ve bu dış politikanın izlen
mesinde altı yıldır gayet açık bir şekilde görülen tutarsızlıklar, o gün burada tartışılmış, 
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konuşulmuş olsaydı, belki, Cumhuriyet tarihimizin en büyük dış politika olayı olan Bulgaris
tan faciasıyla Türkiye karşılaşmayabilirdi. 

Biz, dış politikanın, köklü devlet geleneğimize, Osmanlı imparatorluğundan gelen gele
neğimize bağlı olarak partilerüstü ve millî olmasını arzu ediyoruz. 

Bu Meclis araştırması önergesiyle ilgili olarak şu noktayı da bilhassa Sayın Bakanın dik
katine sunmak isterim. Bizim burada amacımız, Sayın Dışişleri Bakanının isabetli olduğuna 
inandığımız tutum ve davranışlarına, dış politika yöntemlerine aslında yardımcı olmak; ama, 
Sayın Bakana Türkiye'nin dış politikasını olumsuz yönde etkileyen, etki eden kişilerin de bu 
politikadan elini çekmesini sağlamak. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de özellikle 1987 seçimlerinden sonra 4 Dışişleri Bakanının 
varlığını görüyoruz. Eski Başbakanın kendisini Cumhurbaşkanı seçtirmesinden sonra Dışişleri 
Bakanı sayısı şimdi 3'e indi. Dışişleri mensupları da ne tür davranışta bulunacaklarını, politi
kaları ne şekilde tespit edeceklerini bilmiyorlar. Bir Sayın Bakanımız, Avrupa Topluluğuyla 
ilgili dış politika yürütüyor; Dışişleri mensuplarını, Dışişlerimizin gerçekten tecrübeli olduğu
na inandığım diplomatlarımızı kendi arzu ettiği yönde koşturuyor, şartlandırıyor, hareket etti
riyor. Bir Sayın Bakanımız, Avrupa Konseyi ve onunla ilgili konularda dış politika tespit edi
yor ve Dışişlerinin değerli bürokratlarını o tarzda yönlendiriyor. Bütün bunların arasında hep
sine çekidüzen verip, onların hatalarını örtmeye çalışan bir Dışişleri Bakanımız var. Ben bun
dan sonra Dışişleri Bakam sayısının tek olmasını arzu ediyorum ve böyle olmalı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi de bunun böyle olmasına azamî çaba göstermelidir. 

Konuşmamın başında, şayet bu önerge verildiği tarihte görüşülseydi bir Bulgaristan facia
sı yaşanmayabilirdi dedim; bunu biraz açmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Bulgaristan, 1878 yılında bir devlet olarak ortaya çıkmasından itiba
ren her zaman problemli olmuştur. 1878 yılında devlet olarak ortaya çıktıktan sonra, Bulgaris
tan, bünyesinde, yani sınırları içerisinde bulunan ve o günkü toplam nüfusunun yansını teşkil 
eden Türkleri büyük ölçüde katletmiştir; orada bir soykırım olayı yaşanmıştır. Daha sonra, 
Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasıyla birlikte, 1923 yılından sonra, 18 Ekim 1925 yılında, Bul
garistan, yine sınırlan içerisindeki Türk varlığını atmak istemiştir ve bu gaye ile 250 bin kişinin 
derhal alınması için Türkiye'ye nota verecek kadar da cüretli davranmıştır. 

Daha sonra, Bulgaristan, sınırları içerisindeki Türkleri yine atmak istemiştir ve 1950 yı
lında Türkiye ile bir göç anlaşması imzalamıştır. 

Daha sonra, 1968 yılında Bulgaristan sınırlan içerisindeki Türkleri atmak istemiş ve Türkiye 
ile yeni bir göç anlaşması imzalamıştır. 

Sayın milletvekilleri, şunu bütün samimiyetimle ifade etmek istiyorum ki, Dışişlerimizin 
değerli bürokratları, değerli diplomatlan, Bulgaristan'ın Türkiye üzerindeki politikasını çok 
eski tarihî geçmişinden beri biliyorlar. Bulgaristan sorununun başlamasıyla birlikte, Hüküme
te Dışişlerinin tavsiyelerini de sunmuşlardır. Bulgaristan Devlet Başkanı Jivkov, "sınırlarınızı 
açın, soydaşlarınızı alın" demiştir; ama zamanın Başbakanı, "blöf yapıyor, Jivkov'un blöfünü 
gördüm" demiştir. Sanki, Türkiye çiftlik, "gördük" bile demiyor, yani bir dış politika tespiti 
değil, görüşülmüş, Bakanlar Kurulunda incelenmiş bir karar değil, "Jivkov'un blöfünü gördüm" 
diyor, sanki aşiret idare ediyor. Ama, Dışişleri, Jivkov'un yaptığı girişimin blöf olmadığını bi
liyordu ve şuna kuvvetle inanıyorum ki, Dışişleri bunun blöf olmadığını ve Hükümete tavsiye 
şeklinde bildirmiştir; ama, bütün bunlara rağmen, niye Sayın özal "açtım sınırları, blöfünü 
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gördüm" demiştir? Şimdi oraya gelmek istiyorum. Dış politikadaki kişiselliği, dış politikanın 
iç politikaya alet edilmişliğini vurgulamak için oraya geliyorum. 

26 Mart 1989 tarihinden itibaren, Türkiye'de gerek muhalefet partileri, gerekse kamuoyu 
o günkü Başbakan üzerinde erken seçim konusunda yoğun bir baskıya girmiştir. O günkü Baş
bakan, ne yaptıysa, hangi yolu, hangi fikirleri ortaya attıysa, Türkiye'nin erken seçim konu
sundaki kararlı gündemini değiştirmeye muvaffak olamamıştır ve Jivkov'un, "açın sınırlarını
zı soydaşlarınızı alın" mesajı Sayın Başbakan için Türkiye'nin gündemini değiştirecek çok önemli 
bir malzeme ortaya çıkarmıştır ve Sayın Başbakan, Dışişlerinin aksi tarzdaki görüşüne rağ
men, "sınırları açtım, alıyorum" demiştir. 

Bulgaristan'da mezalime uğramış, her türlü insanlık dışı muameleye uğramış soydaşları
mızı bağrımıza basmamız bizim görevimiz, onları o sıkıntıdan kurtarmamız görevimiz; ama 
böyle, sırtında bir denkle, elinde bir valizle değil... Ciddi bir göç anlaşması yaparak kurtarma
mız görevimiz. Bunun da ötesinde, gelmek isteyenler gelebilmeli; ama burada dalgalanan bay
rağımız orada kalmak isteyenlerin de hak ve hukukunu korumaya yeterli olmalıdır. 

Netice itibariyle, Sayın Bakanın Plan ve Bütçe Komisyonunda açıkladığı şekliyle, 318 bin 
kişi büyük bir dram içerisinde ve hepimizin yakinen gördüğü şekilde Türkiye'ye gelmiştir. "Açtım 
sınırları, blöfünü gördüm; hepsini alacağım" şeklindeki tutum... 

ALt RIFKIATASEVER (Tekirdağ) — Bırak şimdi "blöf" lafını, poker mi oynuyoruz? 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — Evet, öyle oynamış, az önce belgesini gösterdim, oy

namış birileri... 
ALt RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) — Blöf lafı pokerde konuşulur. 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Gazeteleri incele, laf atıp durma. 
ÎRFAN DEMİRALP (Devamla) — "Bulgaristan'ı köşeye sıkıştırıyoruz" veya "Türkiye'

nin Bulgaristan'ı cendere planı" konularına değiniliyor ve o günkü Sayın Başbakan "Bulga
ristan'ı cendereye aldık" diyor. Halbuki, Türkiye cendereye alınmış... tkibuçuk aylık bir dramdan 
sonra Türkiye'nin sınırları kapatma karan... Kapsamlı bir göç anlaşması yapmadan böyle bir 
gaflete düşüp, Dışişlerinin telkinlerini kulak ardı edip, konuyu bir iç politika malzemesi yapıp 
Türkiye'nin gündemini değiştirmek amacıyla eğer sınırları açtıysan, eğer oradaki soydaşları
mızı Belene cehennemi gibi cehennemlerden kurtarmayı amaçladıysan niye kapattın? 

Şimdi, eğer, bu Meclis araştırması önergesi, verildiği zaman görüşülseydi, belki, Türkiye 
Cumhuriyeti bu hataya düşmüş olmayacak ve en sonunda 19.8.1989'da Bulgar politikamız if
las etmeyecekti. 

Sayın milletvekilleri önergede sözü edilen o günkü Başbakan Sayın özal'ın, "Türkiye'nin 
itibar grafiğinin son derece yükselmiş olduğunu" ifade etmesine rağmen, altmış altmışbeş yıl
lık Cumhuriyet tarihi boyunca yaşamış olduğumuz en vahim dış politika olayında Avrupalı 
dostlarımızdan yardım görememiştir, destek bulamamıştır. 

Bakınız şimdi, 27 Eylül 1989 tarihinde Sayın özal'ın Avrupa Konseyi Asamblesinde yap
mış olduğu bir konuşma var. Amacı; bazı mesajlar vermek ve Türkiye'nin, Bulgaristan olayını 
orada gündeme getirmek. Uzunca bir konuşmadan sonra, Sayın Başbakana Avrupa Konseyi 
üyesi ülkelerin parlamenterleri 26 soru yöneltiyor; fakat, zamanın darlığı nedeniyle bu soru
lardan ancak 16'sına cevap verilebiliyor. Sorulan sorulardan 3-4 tanesi, Kuzey Irak'tan Türki
ye'ye göç eden insanlarla ilgili, sorulardan 7 tanesi Kıbrıs ile ilgili; ama, Türkiye'nin lehine 
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değil, Kıbrıs'ta Rumların bir dram içerisinde olduğuyla ilgili, Türkiye'nin Kıbrıs'tan askerleri
ni ne zaman çekeceğiyle ilgili... 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Güney Kıbrıs'ın silahlanması... 

İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Evet, o da var, onu da orada birilerinin eline tutuştu
rup sordurdunuz herhalde, hatır gönül işi olarak... 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Bunu söylemek ayıp olmuyor mu? 

İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Üç veya dört soru da 141, 142 ve 163 üncü maddelerle 
ve insan haklarıyla ilgili olarak soruluyor... Yani, hiçbir Avrupalı dostumuz, Türkiye'nin -az 
önce de Yüce Heyetinize arz etmiş olduğum gibi- yaşamış olduğu en büyük, en trajik dış poli
tika olayıyla ilgili bir soru yöneltmiyor ve Türkiye'nin yanmda yer alan bir politika izlemiyor... 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, 3 dakikanız kaldı efendim... 

İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Efendim, ben öbür konuşma hakkımı da kulla
nacağım... 

BAŞKAN — Yok, mümkün değil efendim, grupları adına en son konuşmacı olsaydınız 
olurdu; sonra konuşursunuz. 

ÎRFAN DEMtRALP (Devamla) — Sayın Başkan, her zaman böyle teamül var; ama ısrar 
ederseniz keseyim konuşmamı. 

BAŞKAN — Teamülü takip etmiyorsunuz demek ki. 
İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Hayır, keseyim konuşmamı Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Tabiî efendim, takdir sizin; ama 3 dakikanız var. 

VEFA TANIR (Konya) — Devam et, daha vaktin var. 

İRFAN DEMtRALP (Devamla) — Daha sonra, Türkiye, maalesef, böyle önemli bir dış 
politika konusunu, itibarımızın nazarlarında çok yükseldiğini iddia ettiğimiz Avrupalı mütte
fiklerimizden yardım göremeyince, Kuveyt Emiri El Sabah El Ahmet El Cabbar'a devretti. Bu 
da hazindir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Sayın Başkanın uyarısı üzerine konuyu toparlamak 
istiyorum. Vize konusu Türkiye için artık tahammül edilemez ölçüde onur kırıcı bir noktaya 
gelmiştir, önceleri bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye vize uygulaması oldu-bitti gibi görül
müş, konuşulmuş, unutulmuş, belki ileride Türkiye'nin şartları iyi olur, o zaman bu vize ko
yanlar vizeyi kaldırırlar diye düşünülmüş; ama, zaman içerisinde görülmüş ki, bize daha önce 
vize uygulamayan Avrupa ülkeleri de vize uyguluyor; İngiltere, İrlanda gibi... Bunu, İspanya, 
İtalya, Avusturya, Portekiz takip edecek. Yani, Türkiye, yakın bir gelecekte, bu gidişle hiçbir 
Avrupa ülkesine vizesiz çıkamayacak. Bu da son derece hazin bir konudur. 

Dış politikanın Türkiye Büyük Millet Meclisine maledilmemesi, bunun sebeplerinden bir 
tanesi olarak çok rahat bir şekilde söylenilebilir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Türkiye'nin KKTC üzerinde, KKTC ile Rum kesimi 
arasında yapılması düşünülen görüşmelerde ve yapılması tasarlanan anlaşmalarda, KKTC'ye 
baskı yaptığı veya yapacağı şeklinde çok büyük tereddütlerimiz var. Biz aslında bu konuyu böyle 
sık sık deşmek istemiyoruz ve bu konuda da Hükümete ve Dışişlerimize yardımcı olmaya da 
hazırız; ama şunu bir defa daha ifade etmek isterim. Türkiye'nin Kıbrıs politikasında, KKTC'nin 
kuruluşundan bugüne kadar geçirmiş olduğu aşamalarda ve gelmiş olduğu son durumda, hiç
bir Türk hükümeti taviz veremez, vermemelidir. 
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Sayın milletvekilleri, şayet, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin dış politikasına ağır
lığını koymuş ve dış politika partilerüstü bir hüviyetle Türkiye Büyük Millet Meclisine male-
dilmiş olsaydı, belki Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna girmesi konusunda da yapılmış olan ba
zı hatalar yapılmamış olacaktı. Türkiye, belki bu kadar iyimser değil, daha tedbirli olacaktı. 

Sayın milletvekilleri, sizlere şu noktayı bilhassa söylemek istiyorum : Türkiye, Avrupa Top
luluğuna girme konusunda şartlandırıldı. Geçen yıl da söyledik, yüzde 75 - 80 enflasyonla, 
yüzde 22 işsizlikle ve 1 100 -1 200 dolar arasında değişen ve her gün kötüleşen gelir dağılımıyla 
Türkiye Avrupa Topluluğuna giremez. Avrupa Topluluğuna girmek için şartların çok daha farklı 
olması gerekir. En azından, bu olumsuz şartların asgariye inmiş olması gerekir. 

Türk toplumu, aydınıyla, çok sade yaşayan vatandaşıyla, Avrupa Topluluğuna girme ko
nusunda şartlandırıldı; ama, özellikle son haftalarda meydana gelen evrensel gelişmeler de da
hil olmak üzere, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna girişi çok zor bir duruma geldi, tnsan şöyle 
düşünmekten kendini alamıyor : Türkiye'yi, Avrupa Topluluğuna girmek için bu kadar şart
landırdınız, yarın Avrupa Topluluğu kapısından Türkiye geri çevrilirse, reddedilirse; Türk ka
muoyuna bunu nasıl anlatacaksınız? Türk kamuoyu Avrupa'ya karşı bir düşmanlık, en azın
dan bir antipati beslemeyecek mi? Bu, netice itibariyle entellektüel çevrelerden başlamak üzere 
Türkiye'nin Avrupa'ya yakınlaşma sürecini durdurma ve hatta geri götürme sürecini başlat
mayacak mı? 

Biz bunların bu Meclis'te tartışılmasını istiyoruz. Dış politikanın, az önce sözlerimin ba
şında da arz etmiş olduğum gibi dış politikanın Türkiye Büyük Millet Meclisinin malı olması
nı istiyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlarım. (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demiralp, imza sahibi olarak konuşmanıza imkân olmadığı hususunu 
hatırlatmak istiyorum, içtüzükte, "...Genel Kurulda bu konudaki görüşmede Hükümet, siyasî 
parti grupları ve istemde bulunan milletvekillerinden birinci imza sahibi veya onun gösterece
ği..." denmektedir. Birinci imza sahibi burada yok... 

VEFA TANIR (Konya) — Ben, 2 nci imza sahibi olarak... 
BAŞKAN — Mümkün değil efendim... Burada "birinci imza sahibi" diyor efendim. Bu

nun için, Sayın Murat Sökmenoğlu burada bulunamadığına ve onun göstereceği bir kimse de 
mümkün olmadığına göre, maalesef, söz veremiyoruz. 

VEFA TANIR (Konya).— Sayın Başkan, Murat Sökmenoğlu'nun özelliği var efendim. 
Peki, birinci imza sahibi ölse, birinci imza sahibi kim olacak? 

BAŞKAN — O zaman, İçtüzüğümüze ayrı bir hüküm eklemek lazım. 
SHP Grubu adına, Sayın Tevfik Koçak; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Sayın Başkan, değerli üyeler; hepi

nizi saygı ile selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 
Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi, yaşlı dünyamız, baş döndürücü bir değişimin yaşandı

ğı bir döneme girmiş bulunuyor. Doğu ve Batı ilişkilerindeki gelişmeler öylesine bir hız kazan
mış ki, bu hıza erişmek hiç de kolay olmayacaktır, özellikle sosyalist ülkelerde meydana gelen 
değişim daha hızlı olmakta ve aynı anda Batı'ya yansımaktadır. Gelişmeler gerçekten öylesine 
bir ivme kazanmış durumda ki, bundan sonra dünyada, özellikle de Avrupa sahnesinde ne ola
cağını önceden tahmin etmek oldukça güçleşmiştir; ama, genel olarak herkesin üzerinde anla
şabildiği noktayı -izin verirseniz- kısaca açıklamak istiyorum. 
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Bloklararası genel yumuşama ve işbirliği, çok kutuplu bir dünyanın kapısını aralıyor; ar
tık, kutuplaşmalar, ikiden, belki de altıya, belki de yediye çıkacak konuma gelmiştir. 

Değişimlerin ve gelişimlerin böylesine hızlandığı bir dünyada, Türkiye ile ilgili çeşitli so
rular yöneltmek mümkündür : Türkiye'nin yeri ne olacaktır, ne olabilir? Türkiye'nin Batı itti
fakı içerisindeki yeri nedir? Türkiye'nin yaklaşık yarımyüzyıldır kullandığı stratejik kartının, 
Batı açısından bugünkü değerinin görecesi nedir? Yerel sorunlarda, Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletlerinin aynı noktada birleşme olanaklarının derecesi, 
ne olacaktır? Doğu Avrupa'daki gelişimler Türkiye'yi nasıl etkileyecektir?.. Gibi bir yığın soru. 

ANAP Hükümeti, hızla değişen dünyada Türkiye'nin yerinin ne olduğu, ne olması gerek
tiği noktalarından hareket ederek, Türk dış politikasının nereye oturtulması gerektiği soruları
na yanıt vermekten sürekli kaçınmıştır ve kaçınmaktadır, ANAP Hükümeti, bu soruların ül
kemiz için son derece önemli olduğunun, hatta yaşamsal öneme sahip olduğunun ayırdına bir 
türlü varamamıştır. ANAP Hükümeti, bugüne dek izlediği beceriksiz politika sonucunda, son 
derece zor ve duyarlı bir coğrafî konumda bulunan ülkemizin, bu sorularının karşılıklarına 
eğilmekten uzak kalmıştır. Oysa, bir an önce, bu soruların yanıtlarını bulmak gerekiyor. Çün
kü, tarihin akışı son derece hızlanmıştır; elbette bizi beklemeyecektir. Ülke olarak, oyalanmayı 
bırakıp, bir an önce bu hıza ayak uydurmak zorundayız; yoksa, bu hızlı akışın gerisinde kala
biliriz. 

ANAP Hükümeti, dünyada esmeye başlayan demokrasi rüzgârlarının, insan hakları ko
nusunun, diplomasi platformunda varlığını geçmişe göre daha hızla duyuracağının farkına va
ramamıştır. Hem Batı dünyası içinde yer almaya çalışacaksınız, hem de insan haklan gibi önemli 
gelişmeleri göz ardı edeceksiniz, sonra da kalkıp izlediğiniz politikanın doğruluğunu savuna
caksınız... Tam ANAP'a göre dış politika. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, ANAP İktidarı döneminde çevresindeki ve dünyadaki de
ğişimlerin kendi üzerindeki olumsuz etkilerini aza indirememiştir, gerekli önlemi alamamıştır. 

Dışişleri, özellikle son aylarda yalnızca ve yalnızca duygusal çıkışlar yapmıştır. Serinkanlı 
düşünmek ve akılcı adımlar atmak yerine, vurdumduymazlık içinde, beceriksiz politika örnek
leri vermiştir. ANAP döneminde, ülke, dış politikasını ve ulusal güvenlik stratejisini gözden 
geçirecek, yapıcı yola sokabilecek mekanizmalar oluşturamamıştır. 

Değerli üyeler, izin verirseniz, ülkenin komşularıyla ilişkilerine de kısaca değinmek istiyorum. 

Ne yazık ki, ülkemizin komşularıyla ilişkilerinden -Sovyetler Birliği ile ilişkilerimiz hariç-
olumlu söz etmek olanaksız. 

Bildiğiniz gibi, Suriye'nin Türkiye'den toprak istemleri sürmektedir; Hatay'ın kendi top
rakları olduğu savını sürekli yinelemektedirler ve bu savlarını sürekli yenilerlerken de, özünde, 
Şam yöneticilerinin, ortak sınırımız dışında, başka topraklarda da gözleri olduğunu hepimiz 
bilmekteyiz. 

ANAP Hükümetinin en büyük dış siyaset yanlışlıklarından birisi de, Arap ülkeleriyle olan 
ilişkilerimizdir. ANAP döneminde Türkiye, kendisine hiçbir konuda lafla destek vermekten 
öteye gidemeyecek olan Arap ülkelerinin kendi dış siyaseti üzerine ipotek koymalanna âdeta 
seyirci kalmıştır. Zengin Arap devletlerinden ekonomik açıdan destek beklemek siyaseti düş 
olmaktan öteye gidememiştir. Bu ülkelerin, yapmış oldukları cılız ekonomik yardımlar karşılı-
ğında Türkiye'den istedikleri tek şey laiklikten ödün verilmesidir, bunda da başarıya ulaştıkla
rını ifade edebiliriz. 
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Yine bu dönemde Yunanistan ile olan ilişkilerimizde hiçbir gelişme kaydedilmemiştir. Ar
tık "Davos" sözcüğü Dışişlerinin sözlüğünden çıkmıştır. 

Yunanistan Hükümetinin, arkasına, NATO, AET ve ABD'yi alarak Türkiye üzerine baskı 
yapması olasılığına karşı, görebildiğimiz kadarıyla, Hükümetin "herhangi bir hazırlığı yoktur. 

Yunanistan, gerek Ege Denizi, gerek Kıbrıs, gerekse Batı Trakya konularında izlediği çiz
gide sürekli yol almaktadır. Ege Denizi konusunda Hükümetin izlediği politikayı anlamakta 
zorluk çekmekteyiz. 

Oysa, 1976 yılında Türk ve Yunan hükümet temsilcilerinin imzaladığı bir anlaşma metni
nin olduğunu Dışişleri bilmektedir, imzalanan bu anlaşma metninde, Ege'nin Yunan denizi 
olmadığını Yunanistan da kabul etmektedir. Bu metinde "Ege'nin yarı kapalı bir deniz 
olduğunun" altı çizilmiştir. Böylece, bu metinle birlikte Türk - Yunan sorunlarının büyük bir 
bölümünü içeren Ege Denizinin hukukî statüsüne açıklık getirmek olasıdır. 

Türkiye'nin Yunanistan'a karşı ileri sürdüğü tezini kolaylaştıracak bu anlaşmadan yarar-
lanılamamasının nedenini de Hükümete sormak gerekiyor ve biz bunu bilmek istiyoruz. Daha 
doğrusu biz buna bir anlam veremiyoruz. Halbuki, bu metne dayanarak, kıyısı olan ülkelere 
12 mil karasuları ve adalara kıta sahanlığı hakkı tanıyan deniz hukukuyla ilgili sözleşmelerin 
burada geçerli olamayacağını pekâlâ da savunabilirdik, bununla ilgili iddialarda bulunabilir
dik. Ege'nin yarı kapalı ve özel konumu olan bir deniz olduğunu Hükümet vurgulayarak, de
niz hukuku sözleşmelerini aydınlığa kavuşturabilirdi; ANAP Hükümeti bu konuda da bece
riksizlik örneği göstermiştir. 

Değerli milletvekilleri, Kıbrıs konusuna gelince : ANAP Hükümetinin bu alanda çaresiz 
bir konumda olduğu apaçıkça ortadadır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini dünyada bizden başka tanıyan hiçbir ülke yoktur. Bu 
konuda, bir ucu Birleşmiş Milletlere, bir ucu da ABD'ye dayanan uluslararası geniş bir baskı 
ağı olduğunu da biliyoruz. Yurt içinde halkın desteğini yitiren ANAP Hükümeti, bu dış baskı
lardan etkilenmiş ve bu konuda gerekli tutarlılığı gösterememiştir. 

Dünya kamuoyunda, Kıbrıs Rum kesiminin Kıbrıs'ın meşru yönetimi olarak görülmesine, 
Türkiye'nin de işgalci sayılmasına ANAP Hükümeti engel olamamıştır. Kısacası, ANAP Hü
kümeti, Kıbrıs konusunda, çaresiz, vurdumduymaz, kendisine güveni olmayan bir politika iz
lemiştir ve de izlemektedir. 

, Değerli milletvekilleri, Bulgaristan'la ilişkilerimize gelince : özellikle soydaşlarımızın göç 
olayına değinirken, "Hükümet adına utanmamak elde değil" sözcüğünü izin verirseniz belirt
mek istiyorum. Bu olayla, Cumhuriyet döneminde Türk dış politikası, Türk dış siyaseti en bü
yük başarısızlığı ile karşı karşıya kalmıştır. Bulgar göçmenleri olayı, başlı başına bir skandal
dir. 70 bine yakın soydaşımız Bulgaristan'a geri dönmüştür, özal'ın Başkanlığındaki ANAP'-
ın arabesk dış politikasının bölümlerini içeren "kıç üstü oturma" ve "imik sıkma" diplomasi
si, ülkemizin, Cumhuriyet tarihi boyunca kazandığı saygınlığına büyük oranda darbe indirmiştir. 

Türk Hükümetinin, yaklaşık olarak 300 bin soydaşımızı kabul ettikten sonra sınırını ka
patması, beceriksizliğinin bir ifadesi olmuştur. "Gelsinler, hepsi gelsinler" diyerek kabadayı
lık yapan zamanın Başbakanı, ciddiyetsizlik örneği göstermiştir. Dışişleri Bakanlığı, yanlış ve 
beceriksiz politikasının sonucunda, çıkılmaz bir yola girmiştir. 

Hükümet, Bulgaristan konusunda sözümona kendisine bir hedef seçmiştir. Dünyayı hare
ketlendirip, Sofya'yı zor durumda bırakacak ekonomik ve siyasî yaptırım kampanyasını baş-
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latmak. Tek hedefi bu olmuş ve tüm gücünü de bu alanda, bu yönde kullanmıştı. Hem de, 
bu alanda etkin bir sonuç alınamayacağını bile bile... 

Sözümona, dostumuz olan Amerika, elinde, Bulgaristan'ı güç duruma sokacak olanaklar 
olmasına karşı, bu olanakları kullanamamış, daha doğrusu bu olanakları kullanmamıştır. Ke
za, özal'ın çok sevgili ülkesi Suudi Arabistan, Bulgaristan'ı sıkıştırma konusunda kılını dahi 
kıpırdatmamıştır. Oysa, peşindeki Körfez emirlikleriyle birlikte, Türkiye'ye yardımcı olabilirdi. 

Değerli üyeler, Avrupa'ya gelince: Avrupa, özal Hükümetinin beceriksiz siyasetinden ya
rarlanmıştır. Türkiye, bir yandan Bulgaristan'daki insan haklarından bahsederken, öte yan
dan kendi konumunu görmemezlikten gelmiştir. Türkiye, insan hakları konusunda inandırıcı 
olmamıştır ve hâlâ da olamamaktadır. 

Dışişleri Bakanlığı, Doğu ile Batı arasındaki yumuşama siyasetini âdeta unutarak, hâlâ 
eski çizgiden, tökezleyerek yürümektedir. En önemlisi de, Bulgaristan'ın başlattığı geniş diplo
matik kampanyaya karşı, Türkiye, maalesef, seyirci kalmış daha doğrusu seyirci kalma zorun
da bırakılmıştır. Bunun suçlularının kimler olduğunu artık sizlere bırakıyorum. 

Bulgarlar, "Türkiye, Türkleri zorla dışarı atıyor" derken, göç etmek isteyenlere kolaylık 
sağladıkları propagandasını da başarıyla yapmışlardır. Türkiye ise, "Türkler zorla Bulgaris
tan'dan dışarıya atılıyor" propagandasını yaparken, bu alanda çaba gösterirken; Bulgaristan 
ise göç etmek isteyenlere kolaylık sağladığını, bunların gönüllü olduğu propagandasını Avru
pa'da başarıyla yapmıştır. Bu konuda, diplomatlarımız ise, maalesef beceriksizlik örneği gös
termişlerdir. 

Tek cümleyle ifade edersek -beni bağışlayın, belki biraz kaba olacak; ama- Bulgaristan 
konusundaki Türk diplomasisi ve Türk siyaseti, Sayın özal'ın tabiri ile, kıç üstü oturmuştur. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye - AET ilişkilerine gelince : izin verirseniz AET'nin hazır
ladığı raporun (ki, bunun gizli bir rapor olduğunu belirtmek istiyorum) anabaşlıklarını aynen 
okuyorum : 

Raporun birinci maddesi şöyle : 

"1. Türkiye'nin AT üyeliği topluluk için kurumsal, siyasî ve malî çok büyük bir yük oluş
turacaktır. 

2. Ankara'nın, serbest dolaşım ve sermayenin serbest dolaşımı ilkeleri nedeniyle AT iç pazarı 
içinde yer alması mümkün değildir. 

3. Türkiye, Avrupa ötesi, Müslüman ve farklı kültürel gelenekleri olan bir ülkedir. Türki
ye'deki tarım ve sanayi prodüktivitesi geridir. Bu nedenlerden dolayı AT, Türkiye'nin talebini, 
ancak 1993 yılı sonundan itibaren gözden geçirebilir." 

Avrupa Topluluğuna girme olayının ne derece olgusal olduğunu, sizlerin yüce takdirlerine 
bırakıyorum. 

Değerli üyeler, ANAP Hükümeti, dış politikasını ABD güdümünden çıkararak, ulusal çı
karlar doğrultusunda izlemek zorundadır; bu politikaya bir an önce başlamak zorundadır. Son 
Ermeni olayı konusundaki ABD tutumunun ne derece yakışıksız ve çirkin olduğunu hepimiz 
gördük. Sayın Bakan, bu tür olaylarda sürekli biçimde Amerikan yönetim sistemini öne sürü
yor. Tek savunma biçimi bu; "Amerikan yönetim sistemi şöyle, böyle..." Güya, Amerika yöne
timi bizden yanaymış; ancak, parlamento yapısı yönetimin serbest hareket sağlamasına olanak 
vermiyormuş... Yani, hükümet bizi destekliyormuş da parlamentoda öyle bir yapı varmış ki, 
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hükümetin bizden yana tavır almasına bu yapı engel oluyormuş... Sayın Bakanın, bu savı bir 
an önce bırakıp, gerçekçi politika izlemesi ve Dışişleri camiasının da bu yöne oturtulması tek 
dileğimizdir. Çünkü, dış politikaları ulusal çıkarlar doğrultusunda izlemekten kaçınan hükü
metlerin yurtseverliğinin tartışma götürdüğünü, ANAP Hükümetlerinin bizzat kendileri de bil
mektedir. 

Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye, iç politika gerekçeleriyle bir bağlaşık ülkenin toprak bütün
lüğünü tehdit eden bir karar alınamayacağını anımsatmakta da zayıf kalmıştır. Türk Hüküme
ti, Başkan Bush'un seçim sırasında verdiği vaatleri tutabileceğini de unutmamalıdır. 

Türk yetkilileri, Ermeni soykırım tasarısı konusunda etkin olmak zorunda oldukları bi
lincine vararak, vurdumduymazlıktan bir an önce uzaklaşmalıdırlar. Türk Hükümeti, Ermeni 
soykırım tasarısının kabulüyle, masum Türk diplomatlarını hunharca öldüren teröristlerin ci
nayetlerini ödüllendirirken, bunun Türkiye Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünü tehdit eden 
bir girişime destek sağlamak olduğunu da ABD yetkililerine hatırlatmalıdır. Türkiye Cumhu
riyeti - ABD ittifak ilişkilerinin böyle bir tehdit altında devam edemeyeceğini; çünkü, o zaman 
böyle bir ittifakın hiçbir anlamı kalmayacağını açıkça bildirmelidir. Türk Hükümeti, Türkiye 
- ABD ilişkilerinin bir dönüm noktasında olduğunu kararlı bir biçimde göstermeli, ABD'nin 
de kararını ona göre vermesi gerektiğini anımsatman; ABD'yi, dost ya da düşman olduğunu 
göstermeye zorlamalıdır. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi bitirmeden önce, bir olguyu da dile getirmek istiyorum; 
ANAP Hükümeti, bugüne dek izlediği beceriksiz ve etkin olmayan dış politikasından vazgeç
melidir. Onurlu, saygın, gerçekçi ve yapıcı, daha doğrusu, çağdaş Türkiye'ye yakışacak bir po
litika izleme yolunu seçerse, bu yoldaki en büyük destekçisi biz olacağız. 

Ulusal çıkarlara dayalı her politikayı destekleyeceğimizi bildirir, hepinize saygılar suna
rım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Göksel Kalaycıoğlu, buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Türk dış politikasının uygulama yöntemleri ile ilgili bir Meclis araştırması ya
pılmasını talep eden Sayın Murat Sökmenoğlu ve arkadaşlarının önergesi hakkında, Anavatan 
Partisinin görüşlerini sunmak üzere huzurunuzda bulunmaktayım. Hepinize saygılarımı sunarım. 

Değerli milletvekilleri, bugün burada, Türk dış politikasının uygulanması yöntemlerini ko
nuşmak üzere toplandığımızı zannetmekteydim; ama, konuşan hatipler bu konuya pek değin
mediler. Herhalde, bu konu, aradan çok zaman geçtiği için kıymeti harbiyesini kaybetmiş bu
lunuyor. Hatipler, Türk dış politikasının içeriğine taalluk eden konuları istismar ederek ve Hü
kümeti tenkit ederek, bunu bir iç politika malzemesi yapmaya çalışmaktadırlar. 

Diğer bir konu da, "Türk dış politikamızı Büyük Millet Meclisine maledemedik" dediler. 
Türk dış politikasının nasıl yürütüleceği konusu kanunlarla belirtilen yöntemlere bağlanmıştır. 
Burada hepimizin güvenoyu verdiğimiz Hükümet, bizden aldığı yetkiyle Türk dış politikasını 
yürütmektedir. Bunun, başka nasıl Türkiye Büyük Millet Meclisine maledileceğini anlamakta 
zorluk çekiyorum. 

Diğer bir konu da, arkadaşlarımızdan biri, "Türkiye Avrupa Topluluğuna giremez" dedi. 
Ben merak ettim, acaba girmemizi istemiyorlar mı? (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 
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Değerli milletvekilleri, dünyamız, hepimizin yakından takip ettiği üzere, çok hızlı bir de
ğişim içerisinde bulunmaktadır. Dünyadaki siyasî, stratejik, ekonomik ve teknolojik yapı, es
kiden olduğu şeklinden; yani, iki kutuplu olmaktan çıkmış, çok kutuplu bir şekle doğru hızla 
değişmeye başlamıştır. Son yıllarda yeni güç odakları oluşmaya başlamış, Avrupa ve Japonya, 
Birleşik Amerika ve Sovyetler Birliğine ilaveten, stratejik, ekonomik ve teknolojik önem ka
zanmaya başlamıştır. Dünyadaki sotrytUann, son ayların ve hatta son haftaların baş döndürü
cü şekildeki hızlı ve dramatik değişikliklerini hepimiz büyük bir ilgiyle takip etmekteyiz. Bir 
yandan, daha düne kadar Doğu Blokunun önemli memleketlerinden biri olan Macaristan, ye
niden yapılanmaya giderek, bugün, Avrupa Konseyine tam üyelik için müracaatını yapmakta, 
diğer bir Doğu Avrupa ülkesi de, reform istekleri yanında, Batı ile arasındaki duvarları yık
makta ve binlerce insan Batı'ya geçmekte. Bir diğer süper gücün ülkesinde ise, açıklık politika
sı gereği, insan haklarına saygılı, reformcu idare istekleri o ülkedeki topluluklar tarafından ıs
rarla dile getirilmektedir, öte yandan, aynı bloka mensup bazı Doğu Avrupa ülkeleri ise, ülke
lerindeki rejimi ve dolayısıyla statükoyu muhafaza etmeye çalışmaktadırlar. 

Avrupa'da bu değişiklikler olurken, Asya ve Afrika'da bazı ülkeler ve insanlar açlıkla sa
vaşmakta, daha doğrusu, yaşam savaşı vermektedirler. Birçok medeniyetin beşiği olan Orta
doğu, çeşitli sebeplerle, yıllardır, savaş alanı haline gelmiş, buradaki insanlar ıstırap içinde âdeta 
yoğrulmuşlardır. 

Türkiyemize gelince: Türkiye, bugün dünyanın en önemli stratejik bölgelerinden birinde 
bulunmakta, huzur ve güvenin sembolü ve NATO İttifakının güvenilir bir üyesi olarak, ittifak 
içerisinde savunmaya en fazla kaynak ayıran ülkeler arasında yer alarak, büyük önem taşı
maktadır. 

Türkiye, ittifakın kara ve deniz sınırlarının üçte birini savunmakla yükümlüdür. 

Son yıllarda, yurdumuzda sergilenen ekonomik, teknolojik ve siyasî atılımlar ise, Türki-
yemizin önemini bir kat daha artırmaktadır. 

Avrupa Konseyi ile ilişkilerimizi geliştirmeyi, Batı Avrupa ülkeleriyle ilişkilerimizi gelişti
recek verimli işbirliği imkânlarının artırılmasını, Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olan Türki-
yemizin Avrupa entegrasyonunun her boyutunun içinde yer almayı hedeflediğini belirtmek 
isterim. 

Türkiye'nin, Avrupa Topluluğu ile ilişkilerini de bu çerçevede mütalaa etmek gerekir. 

Tam üyelik amacı güttüğümüz ve bu yöndeki resmî başvurumuzu da yapmış olduğumuz 
Avrupa Topluluğu ile ilişkilerimiz, dış politikamızda ağırlıklı bir yer işgal etmeyi sürdürmektedir. 

Bunun dışında, bütün diğer ülkeler ile ikili ilişkilerimizi geliştirmek için, Türkiye, büyük 
atılımlar içerisinde bulunmaktadır. 

Bulgaristan'daki soydaşlarımızın maruz kaldığı baskılar ve Türkiye'ye zorunlu göç mese
lesi, hepimiz için hayatî önem taşımaktadır. 

Sayın muhalefet hatiplerinin söylediğinin aksine, Hükümetimizin bu konudaki kararlı tu
tumu neticesinde, Başkan Jivkov, görevinden ayrılmak mecburiyetinde kalmış... [SHP ve DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri, al kışlar (!)] Ve Başkan Jivkov'un ayrılmasıyla, ibrenin soydaşla
rımızın lehine döndüğünü görmekten memnuniyet duymaktayız. 

Batı Trakya'daki soydaşlarımızın maruz kaldığı baskılar da, mühim konulardan biri ola
rak gündemimizde bulunmaktadır. 
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Amerikan Kongresine ülkemiz aleyhinde haksız olarak zaman zaman getirilen, Türkiye'yi 
karalamayı amaçlayan Ermeni tasarıları da Hükümetimiz tarafından, hakikatlerin enerjik bir 
şekilde izah edilmesiyle bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. 

Kıbrıs ise, bütünüyle Türk halkına malolmuş bir millî meseledir. Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Denk taş't n büyük bir kararlılıkla takip ettiği barışçı politika, 
Hükümetimizin tam desteğini haizdir. 

Değerli milletvekilleri, bir arkadaşımız, sonbaharda, Avrupa Konseyinde o zamanki Baş
bakanımızın ziyareti sırasında, kendisine bir Avrupa milletvekilince Kıbrıs'ın silahlanması ko
nusunda sorulan sorunun bizler tarafından sordurulduğunu iddia ettiler. Güney Kıbrıs'ın sa
hip olduğu silahların bizim tarafımızdan bilindiğinin ve bunlann, Avrupa Konseyi üyelerine 
bildirilmesinden niye rahatsızlık duyulduğunu anlamakta güçlük çekiyorum. 

Sadece anahatlarıyla sizlere sunmaya çalıştığım Türk dış politikası, çok yönlü bir özellik 
taşımaktadır. Bunlar, çeşitli kuruluşların koordinasyonunu gerektirmektedir. Yeni problem sa
halarının varlığı, hiç şüphe yok ki, bu koordinasyon ihtiyacını artıracaktır. 

Çeşitli bakanlık ve kuruluşların, bugüne kadar Hükümetimizce kararlaştırılan ve Dışişle
ri Bakanlığınca yürütülen temel dış politikanın dışında politikalar takip etmeleri sözkonusu 
olmamıştır. 

Türk dış politikasına yön veren temel prensiplerle ilgili olarak birkaç söz söylemek isterim: 

Dış politikamızı değerlendirirken, ülkemizin tarihî tecrübelerini, coğrafî ve stratejik duru
mundan kaynaklanan temel özelliklerini ve bunların ileriye matuf akislerini de unutmamak 
gerekmektedir. Türk dış politikası, Büyük Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözü ile 
ifadesini bulan barışçı bir tarzda yürütülmektedir. 

Ayrıca, Türk dış politikasının, konuları dar bir açıdan değil, uzun vadeli ve uzak bir gö
rüşle değerlendiren, bu politikanın geleneksel temel özellikleri olarak, barışçılığı, güvenilirliği, 
ahde vefayı ve maceradan uzak bulunma prensiplerinden hareket edilerek yürütüldüğünü be
lirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, gerek Hükümetimiz ve gerekse kabiliyetli ve tecrübeli kadroları ile, 
Dışişleri camiamız, dış politikamızın şekillendirilmesinde ve uygulanmasında büyük görevler 
yapmış ve yapmaktadır. 

Bu düşüncelerle, önergeye, Anavatan Partisi Grubu olarak ret oyu vereceğimizi belirtir, 
bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü efendim? 

VEFA TANIR (Konya) — Efendim, İçtüzüğün 100 üncü maddesiyle 101 inci maddesi bir
biriyle çelişmektedir. Yüce Meclisimizin bu önergeyi kabul ettiği ve genel görüşme açıldığını 
kabul edelim. Genel görüşme açılırsa, söz isteminde bulunan milletvekillerinden birinci imza 
sahibi veya onun göstereceği bir diğer imza sahibi konuşabiliyor. Birinci imza sahibi öldü veya
hut da bugünkü durum oldu... 

O bakımdan, hiç değilse, bu konuşmam, söz vermeseniz bile zapta geçecek ve yeni İçtü
zük yapacaklara bir ışık tutacaktır. Zabıtlara geçmesi için, müsaade ederseniz, konuşmak is
tiyorum. 
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BAŞKAN — Efendim, beyanınız kâfi ve söyledikleriniz zapta geçmiş durumda, tçtüzük 
açıktır ve bugüne kadar ki tatbikatımız da o merkezdedir. 

VEFA TANIR (Konya) — içtüzüğümüzün 100 üncü maddesiyle 101 inci maddesi birbiriy
le çelişiyor ve bugüne kadar da böyle bir tatbikat olmadı. 

BAŞKAN — Ben, en azından dört defa tatbik ettiğimi hatırlıyorum. 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, Murat Sökmenoğlu istifa etmiş durumdadır. 
BAŞKAN — Murat Sökmenoğlu'nun istifası, Türkiye Büyük Millet Meclisince henüz ka

bul edilmemiştir ve şu anda milletvekilliği devam etmektedir. 
VEFA TANIR (Konya) — Peki efendim, bir ölüm halinde ne olacaktır? 
BAŞKAN — O hususu tçtüzük düzenler. 
VEFA TANIR (Konya) — Ama, nasıl bir içtüzük?.. 
BAŞKAN — O zaman, bu husus, yeni içtüzüğün yapılmasında dikkate alınır. 
VEFA TANIR (Konya)— Sayın Başkan, benim, burada bir konuşma talebim yok; yanlış 

bir muamele var, onu düzeltmek istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi yanlış bir muamele yoktur ve içtüzüğün 100 üncü maddesi 

gayet net ve açıktır; "Birinci imza sahibi veya onun göstereceği bir diğer imza sahibi konuşabilir" 
diyor. Bu husus da, altı seneden beri yaptığımız tatbikatlarda böyle devam etti ve müsait bir 
zamanınız olursa, Kanunlar Müdürlüğünden bu zabıtlan çıkarır, takdim eder ve bir teamül 
haline geldiğini de size arz ederim; ama bir noksanlık varsa, ileride içtüzük yapılması sırasın
da, şüphesiz ki, nazarı itibara alınması lazım gelen hususlardan birisidir. 

VEFA TANIR (Konya) — Ben de bu noktayı belirtmek istemiştim. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Gündemdeki işleri sırasıyla görüşmek ve 23.11.1989 Perşembe günü saat 15.00'te toplan

mak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.31 

• 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'm, Sağlık Bakanlığından görev talebinde bulunan göç
men soydaşlarımızın sayışma ve tayinlerinin ne zaman yapuacağma ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Halil 
Şıvgm'm yazılı cevabı (7/942) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını müsaade

lerinize arz ederim. 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Mayış ayından bu yana Bulgaristan'dan Türkiye'ye büyük bir göç olmuştur. Bu göç sebe
biyle yurdumuza gelen göçmen Türkler arasında özellikle Sağlık Bakanlığında görev talep eden 
doktor, ebe, hemşire, sağlık elemanı olanları vardır. 

Bu durumda, 
1. Bakanlığınızdan görev talep eden doktor, sağlık elemanı, ebe ve hemşire sayısı kaçtır? 
2. Bu insanların tayinleri ne zaman yapılacaktır? Bu tayinlerin yapılması için 3 aydan-

beri ne bekleniyor? 
3. Bir müddet önce televizyonda yaptığınız bir konuşmada sağlık konusunda en önemli 

sorunun eleman açığı olduğunu söylediniz! Bu durumda, bu yurttaşlarımızın tayinlerini yap
mamakla çelişkili bir davranış içinde değil misiniz? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 22.11.1989 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM. 9239/1600 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 31.10.1989 gün ve Kanun, ve Karar. Daire. Bşk. 7-942-3573-16808 sayılı yazı. 
Kırklareli Milletvekili Sayın trfan Gürpınar'ın Bakanlığımızdan görev talebinde bulunan 

ve Bulgaristan'dan gelen göçmen soydaşlarımızdan doktor, ebe, hemşirenin tayinine ilişkin ya
zılı soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 

Kırklareli Milletvekili Sayın trfan Gürpınar'ın Yazılı Soru önergesi Cevabı 
Zorunlu göç nedeniyle yurdumuza gelen soydaşlarımız için 29.6.1989 tarih ve 80512 sayılı 

yazımızla Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye ve Gümrük Bakanlığından çeşitli unvanlardan 
1 660 adet sözleşmeli personel kadrosu istenmiştir. 

Devlet Personel Başkanlığı 5.10.1989 tarih ve 711-15-2/08062 sayılı yazıları ile 1 435 adet 
kadro vize edilmiştir. 

— 114 — 



T.B.M.M. B : 36 22 . 11 . 1989 O : 1 

Bakanlığımızdan görev talebinde bulunan 93 uzman tabip, 95 pratisyen tabip, 50 diş heki
mi, 10 eczaa, 2 mühendis, 450 hemşire, 182 ebe, 350 sağlık memuru, 75 sağlık teknisyeni, 30 
diş teknisyeni olmak üzere toplam 1 337 personelin atamaları yapılmış olup tebligatları gönde
rilmektedir. 

2. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yûmaz'tn, Gaziantep Ürem Hastanesinin kapatıldığı ve 
veremli hastaların doğumevinde tedavi edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Holü Şıvgtn'm 
yazdı cevabı (7/943) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanının Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Yaklaşık 1,5 yıl önce Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Gaziantep'i ziyareti sırasında Gazi
antep Tıp Fakültesi açılışı amaayla yıllardan beri Gaziantep ve çevre illerin veremli hastalarına 
hizmet eden verem hastanesi kapatılıp kapısına Gaziantep Tıp Fakültesi levhası asılmıştır. 

1. Verem hastanesinin kapatılması dolayısıyla açıkta kalan veremli hastalar nereye nak
ledilmiştir? 

2. Veremli hastalar doğumevinden alınan 150 yatakta, yani doğumevinde tedavi oluyor
sa, verem hastalığının ne kadar bulaşıcı bir hastalık olduğu bilindiğine göre, bu durum dünya
ya yeni gelen yavrular için doğduğu günden itibaren tehlike arz etmiyor mu? 

3. Gaziantep doğumevinin 150 yatağının Tıp Fakültesine verilmesi sonucu doğumevi hal
kımızın ihtiyaçlarına cevap veremez duruma gelmiştir, öyle ki 1 yatakta 2 tane doğum yapan 
kadının kaldığı bilinmektedir. Halkımızı bu perişan ve rezil durumdan kurtarmak için ne gibi 
önlemler düşünüyorsunuz? 

4. Sözde açılan Gaziantep Tıp Fakültesinin gerçeğini ne zaman açacaksınız? 1990 yılı 
bütçesinden Gaziantep Tıp Fakültesine 2 milyar TL. gibi yetersiz bir paranın ayrıldığını üzüle
rek öğrendim. Günümüzde bu parayla Tıp Fakültesi bir tarafa 2 binanın bile yapılamayacağı 
bellidir. 1990 yılı bütçesi görüşülürken bu miktarı artırmayı düşünüyor musunuz? 

5. Seçimlerde Anavatan Partisi olarak Tıp Fakültesi ile ilgili Gaziantep halkına verdiği
niz sözü hatırlıyor musunuz? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 22.11.1989 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : 9239/1599 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 31.10.1989 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baş. 7-943-3576-16811 sayılı yazı. 
Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Yılmaz tarafından Bakanlığımıza yöneltilen, Gazi

antep Verem Hastanesinin kapatıldığı ve veremli hastaların doğumevinde tedavi edildiği iddia
sına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 
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Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Yılmaz'ın Yazılı Soru önergesine Cevabımız 
Gaziantep Göğüs Hastalıkları Hastanesi, 22.2.1989 tarihli protokol ile Gaziantep Üniver

sitesi Tıp Fakültesine devredilmiş olup, sözkonusu hastanede verilen hizmetler Devlet Hastane
si bünyesinde verilmektedir. 

Diğer taraftan Gaziantep Doğum ve Çocuk Bakımevi de 19.11.1981 gün ve S698 sayılı onay 
ile Devlet Hastanesi ile birleştirilerek baştabiplik altında çalıştırılmaktadır. Gaziantep Devlet 
Hastanesi kadro yatak sayısı içerisinde (80) yatak nisaiye kliniği olarak hizmet vermekte olup 
bu klinik gerek servisler ve poliklinik olarak ve gerekse doğumhaneler olarak müstakil bir üni
te dahilinde hizmet vermektedir. Kliniğin içerisinde başka bir klinik faaliyet göstermemekte
dir. Hastaların ilk müracaatı ve taburcu işlemleri ile hasta ziyareti, yani giriş ve çıkışlar tama
men müstakil olarak düzenlenmiştir. Bu nedenlerle veremli hastaların Kadın Doğum Kliniği 
ile irtibatı sözkonusu değildir. 

20.6.1989 tarihli protokol ile de 1981 tarihinde Doğum ve Çocuk Bakımevi ile birleştirilen 
Gaziantep Devlet Hastanesinin İSO yatağı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesine tahsis edil
miştir. Gaziantep Devlet Hastanesinin bu tahsisten önce, yatırılan hasta ve dolu yatak açısın
dan % 60 kapasite ile çalışması, bu nedenle boş fcalan yataklarda Tıp Fakültesinin halka hiz
met vermesinin daha uygun olacağı, halkımıza daha fazla hizmet verilmesi amacı esas alına
rak, devir işlemi yapılmıştır. Ayrıca bir yatakta 2 - 3 hastanın yatırılması sözkonusu olmayıp 
şu ana kadar böyle bir durum tespit edilmemiştir. 

Fakültelerin kuruluşu, kaldırılışı Yüksek öğretim Kurulunca düzenlenecek olup 2809 sa
yılı Yüksek öğretim Kurumları Teşkilat Kanununun 3 üncü maddesinde fakültelerin, üniversi
tenin birimi olduğu açıklanırken, 2S47 sayılı Yüksek öğretim Kanununun 7 nci maddesinde 
de "Üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul açılmasına, birleştirilmesine... ilgili ola
rak doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere dayalı kararlar almak ve gereği için Millî 
Eğitim Bakanlığına sunmak" hükmü getirilmek suretiyle bu durum açık olarak hükme bağ
lanmıştır. 

Açıkladığımız hükümlere istinaden önergede yer alan ve Gaziantep Tıp Fakültesinin açıl
masıyla ilgili olan soruların Millî Eğitim Bakanlığı tarafından cevaplandırılması gerekmektedir. 

• 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

36 NCI BİRLEŞİM 

22 . 11 . 1989 Çarşamba 

Saat : 15.00 

I . 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 . 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

a 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER . 
1. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum olayı 

ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 45 arkadaşının, dış 
poEtika konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca-
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

3. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

4. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik 
programlarındaki çöküşün önlenmesi ve ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurulması 
için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

, 5. — Kocaeli Milletvekili Ömer Tüfkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA grevinin 
nedenleri ile ekonomik ve sosyal boyutlarını ve olayın sorumlularını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

6. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlt ve 32 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda kullanılmak üzere kiralanan ve satın alman 



helikopterlar için hangi kurumca ne miktar ödeme yapıldığını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

7. —Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip 
olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün, 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

8. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat 
Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile sonuçlarını ve olayın sorumlularını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

.9. '— Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 35 arkadaşının, (ilkemize sığınan 
Iraklıların sorunlarını, hukuki statülerini ve Uluslararası sözleşmelere göre haklarında 
yapılacak uygulamayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

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

11. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Binasında 
Milletvekillerince yapılan çalışmaların ve telefon konuşmalarının kaydedilerek belge 
haline getirildiği iddiasını tespit etmek amacıyla Anayasanın' 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/68) 

12. — Bingöl Milletvekili İlhamı Binici ve 22 arkadaşının, Bingöl İli Adaklı 
ye Karer bölgelerinde yaşayan vatandaşlar arasında cereyan eden olayların nedenlerini 
ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/69) 

13. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan zarar 
gören çiftçilerin sorunlarını ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

14. — Hatay Milletvekili /Mehmet Dönen ve 31 arkadaşının, demir -çelik 
işyerlerindeki grevin nedenlerini ve grevden kaynaklanan sorunlar! tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

15. — Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 54 arkadaşının, 25 Mart 1984 
tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı iddia edilen 
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kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/72) 

16. —• Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 10 arkadaşının, Bulgaristan'a karşı 
izlenen politika ve soydaşlarımızın sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

17. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu' 
da cereyan eden olaylar ve Hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

18. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
tarım politikası ve tarım sektörünün sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/15) 

19. — Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan ve 10 arkadaşının, ülkemizin sana
yileşmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

20. — İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve 64 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin sorunları ve Hükümetin bu konudaki tutumu konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/17) 

21. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin İli Silopi 
İlçesi Perebaşı Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddia
ları açıklığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/73) -

22. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, kamu iktisadî teşeb
büslerinin ülke ekonomisine katkısı, bunlardan bazılarının satılmasını zorunlu kılan ne
denler ve satılan ve satışa çıkarılan kamu iktisadî teşebbüslerinin değer takdirleri konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) . 

23. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 arkadaşının, Atatürk Orman Çift
liğinin kuruluş ve millete devrediliş amacı dışında kullanıldığı iddiasını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

24. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 25 arkadaşının, Ülkemizin Ulaştır
ma Politikası ve Otoyolların yapımı konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/75) 
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25. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 32 arkadaşının, Hakkâri İli Yon
calı Köyünde 18 Temmuz 1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları ve ola
ğanüstü hal uygulanan illerdeki benzeri uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştıam'ası 
açılmasına ilişfcin önergesi (10/76) , . • 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen illerde 
bazı okul binalarının askerî amaçla ya da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. —• Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî ihracat yaotığı gerekçesiyle 
hakkında dava açılan bir firmaya vergi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

3. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevlerine 
son verilen, haklarında nakil işlemi uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tutulan 
öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/15) 

4. — İstanbul Milletvekili Mehmet Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü sofu önergesi (6/20) 

5. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çizme ve terlik ihracatına ve bu mamuller için l 

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/57) (1) 

6. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu ödememiş olan 
kişi ve kurumlara ve tahsil edilemeyen banka alacakları hakkında ne gibi işlem yapıl
dığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/21) 

7. — Hatay Milletvekili TV-han Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve taşkınların önlenmesi için alınacak tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/23) 

8. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sosyal 
sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/32) 

9. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 hasat döneminde satın alınan ayçiçeği ürünü için 
üreticilere fiyat farkı ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/38) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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• 10. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanununa göre 
görevlerine son verilip de bilahara işe alınanlara arada geçen süre için aylık ve özlük 
haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/44) 

11. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın Tunceli iline bağlı bazı köy 
ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayında meydana gelen olaylara ve bu olayların sorum
lularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/46) 

12. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazılarının Antalya Valili
ğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

13. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yaylaçık 
Köyünde yaptırılan ortaokulun öğretime açılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) 

14. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, ABD ile yapılan Savunma ve Ekono-
• mik İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının geciktirilme nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/49) 

15. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasfna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) ' ' . 

16.— Samsun Milletvekili Ali Eser'in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/60) 

17. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, bankalardaki döviz tevdiat hesap
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/62) 

18. — Samsun Milletveküi İrfan Demiralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah , 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

19. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim programlan
ılın geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/65) 

20. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Artvin II merkezindeki 
öğretmen okulu kampusu ile Şavşat ilçesindeki temel eğitim okulu binasının Jandarma 
komutanlıklarınca kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/95) (1) 

21. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi böl
gesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

22. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol liginde 
uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergeai (6/68) 
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23. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

• ' f 

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

25. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana. kaç 
belediyenin mülkiye müfettişlerince denetlendiğine ve denetim sonuçlarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/96) (1) 

26. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, çift pasaportlu kamu görevlile 
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/73) 

27. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki otoyo
lun trafiğe açılmasından sonra yaptırılan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/76) 

28; — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/97) (1) , , • '' , 

29. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zammın ilk taksidinin bazı kurumlarca ödenmediği 
iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/79) 

30. — Gaziantep Milletvekilli Mustafa Yılmâz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

31. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, güvenlik soruşturması nedeniyle 
fişlenen vatandaşlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

32. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keranıik Fabrikasına ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/80) 

33..— Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının ne zaman hizmete ı açılacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

34. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Îçişleıli Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

35. — Bursa Milletvekili BeytuHah Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/82) \ 

36. — Bursa Milletvekli Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
»yuîda yapılan doçentlik yabancı dil sınavına ilişkin Milli EğfitSm Gençlik ve Spor 
Hakanından sözlü soru önergesi (6/83) 
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37. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 

faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edilen gerilemenin nedenlerine ve bu konuda 
alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/84) 

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

39. -*- Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten atıldıkları iddia edilen vatandaşların durumuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105) (1) 

40. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/106) (1) 

41. — Ankara Milletvekili Roza Yılmaz'ın, Aydınlikevler Körler İlkokulunun 
yönetici kadrolarına yapdan atamalara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

42. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk - îş Yapı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yü Sitesinde yaptırılan konut inşaatları için Sosyal Sigortalar Kuru
munca müteahhit firmaya yapılan ödemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kacından sözlü soru Önergesi (6/86) 

43. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

44. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 

ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) (1) 

45. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süüe ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/89) 

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

47. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine mensup 
bir grup öğrencinin dövülmesi nedeniyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Karakoluna 
intikal eden olaya ve Karakol amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/93) 

48. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, bir dergide yer alan DELTA 
Deri Giyim Sanayii A. Ş. ile ilgili iddialara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

49. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı 
olan malların alımı için Sümerbank'la bir mutabakat imzalanıp 'imzalanmadığına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/98) 
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50. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan gaze
teye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) (1) 

51. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan okulun bahçesinin imarından doğan ve an
laşma ile Belediyeye verilen arsa üzerinde özel bir kooperatif adına inşaat yaptırıldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/99) 

52. — İzmir Milletvekili Necoar Türkcan'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patateslinin pazarlanmasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/137) (1) 

53. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin yerleştirildiği ve Karabük Demir-Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/100) 

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

55. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meler: Genel Müdürlüğünde görevli bir genel müdür yardımcısı ile bir müdür mua
vininin sözleşmelerinin feshedilmesinin nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/109) 

56. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Tokat ündeki öğrencilerden çe
şitli nedenlerle para toplandığı ve bu ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis edilen 
paraların baştoa amaçlar için kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) (1) 

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

58. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtlan iptal edilen 
vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) (1) 

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

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

61. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir vatandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şefliği Gö
revlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/110) 

62. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana gele
bilecek. sportmenliğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) (1) 
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63. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altınerlin, Zonguldak ili Karabük İlçesinin 
ne zaman il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

64. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atanma
sından önce, T.R.T. Yüksek Kurulunun yaptığı toplantılara ve gösterdiği adaylara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/112) 

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

66. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında 
imtihansız personel alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

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

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

69. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe. yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (1) 

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

71. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası. Yönetim 
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

72. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 

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

74. — 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 Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

75. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk ve 
orta dereceli okulların öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/232) (1) 
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76. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, aylık bir dergimin yayın yönetmeni 
ve Ankara temsilcisi ile diğer çalışanlarının-takip edildikleri ve gözetim altında tutul
dukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/233) (1) 

77. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayin 
dönemindeki programlarda TBMM çalışmalarına yer verilmediği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) 

78. — 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) 

79. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alınan 
uçaklar nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/235) (1) 

80. '— Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullardaki 
öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/245) (1) 

81. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine rağmen 
gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapıldığı ve işkence yapanların korunduğu 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

82. — Ankara Milletvekili Örner Çiftçi'nin, Ankara ili Gölbaşı İlçesi eski 
Belediye Başkanı ile İmar Müdürü haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/125) 

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

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

85. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbank'ta «Turgut Özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

86. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta 
önceden satışa çıkarılmasının karaborsaya neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) (1) 

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

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

89. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerg<,si 
(6/250) (1) 
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' 90. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması alımcıyla yapılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

91. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 tari
hinde polisçe yapılan kontrol sırasında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/251) (1) , 

92. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, tütün ye yabancı sigara ithalatına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

93. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, yurtlara giremeyen öğrenci
lerin sayısına ve sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/256) (1) 

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

95. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'm, Seka izmit Fabrikasının kaldı
rılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/131) 

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

97. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İline bağlı baz. köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar' Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/258) (1) 

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

99. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve bu 
^belediye başkanlıklarına valiliklerce yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/260) (1) 

100. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına 
uygulanacak faiz oranlarının serbest bırakılmasının neden olabileceği sorunlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/133) 

101. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi iadesi 
ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/134) 
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102. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, hormonlı» et ihraç eden 
ülkelerden ülkemizce ne kadar et ithal edildiğine ve ithalatın devam edip etmediğine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

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

104. — Adana Milletveküi Cüneyt Canver'in, İzmir Büyükşebir Belediye Başkanı 
ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bulunmaları 
nedeniyle herhangi bir sorbşturma açılıp açılmadığına -lişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/316) (1) 

105. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) (1) 

106. — Denizli Milletvekilli Adnan Keskin'iln, 1988 yılı bütçesinin belediyelere 
yapılacak yardım ve ödemeler tertibinden hangi belediyelere ne miktar yardım yapıl
dığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

107. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇUKO-
BlRLlK'çe gerçekleştirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/263) (1) 

108. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, eğitim önlisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerin intibaklarının yeniden 
düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/264) (1) 

109. — Adana Milletvekili M. Halit 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) 

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

111. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine ve 
canlı koyun sayısında görülen düşüşün nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/139) 

112. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'in, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

113. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 
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114. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Çankırı İli Eldivan İlçesi 

arazisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve Saraycıfc köylerine içmesuyu olarak 
götürüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş/leri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/148) 

115. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nıin Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

116. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin; Cizre - Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

117. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile ça
lıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişlerİ Bakamndan sözlü soru önergesi (6/151) 

118. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski 
Kozan yolunun, Misıis hududu Göztepe mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

119. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) 

120. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

121.— Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir ilçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

122. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yunusoğlu 
Köyünde sağlık ocağı yaptırılmamasınıri nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

123. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/158) 

124. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
«onra tapu paftalarında yapıldığı iddia edien değişikliklere ve imar planı düzenleme 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/159) 

125. — Hatay Milletvekilli öner Miski'nin, üniversite öğrencileri için çıkarıla
cak affın geciktirilmesinin bazı öğrencilerin sömestr veya ders yılı kaybına neden 
olacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/304) (1) 
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126. —Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci s kanal 
yayınlarının Zonguldak 11 Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/160) 

127. —Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'ın, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/161) 

128. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emekli
lerinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp ya
pılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

129. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'm, İsparta Antalya Dereboğazı yolu 
için 1989 yılı bütçesinıde ayrılan tahsisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/163) 

130. — İsparta Mületvekilıi İbrahim Gürdal'm, ondan fazla işçi çalıştıran işyer
lerinden Konut Edindirme Fonu için toplanan para miktarına ve fondan yararlanan
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/164) 

131. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıröğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/165) 

132. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıröğlu'nun fındık ürünü taban fiyatına 
ve fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/166) . , 

133. —Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıröğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyosyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/167) 

134. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıröğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçesinde 
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

135. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Dumiu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

136. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Müdür
lüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/170) 

137. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi Kâ-
zımpaşa Nahiyesindekü Gökçeören bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/172) 
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138. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçesin
deki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı Sakarya Projesine ait çalışmaların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

139. — Kocaeli, Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Hinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatların ne zaman tamam
lanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından- sözlü, soru önergesi (6/174) 

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

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

142. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köylerde 
yapılmakta olan sanayi ve fabrika inşaatlarının ruhsatlarının bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

143. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze tlçesi Şekerpınar Köyünün 
ne zaman içme suyuna kavuşturulacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/180) 

144. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu ilçe
ye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) 

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

146. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çıkarılmasının öğretmenler ve öğrenciler üze
rindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/183) . 

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

148. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1S5^ 

149. —Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/186) 
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150. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaız'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü sıoru önergesi (6/187) 

151. — Kütahya Milletvekili Meihmet Körkmaz'ın dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

152. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa ya
pılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/305) (1) 

153..— İzmir Milletvekili Fuat' Kılcı'nın, zeytinyağı tabiin fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

154. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek konulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) 

155. — İzmir' Milletvekili Fuat Kılcı'nın,. Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

156. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) 

157. — Amasya Milletvekili Mehmet Tabir Köse'nin, Amasya İli Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde taıbiî afete maruz kalmaları muhtemel olan vatan- * 
daşlar için afet konutları yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

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

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

160. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/197) 

161. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

162. — İçel Milletvekili M. İsteminan Talay'm, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşünülemediğine» daiir 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başlbakandan 
sözlü soru önengesi (6/318) (1) 
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163. — Kocaeli Millet/vekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ili Gelbze ilçesinin 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

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

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

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

167. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 
tarihli nüshasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu 
teşkil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207) 

168. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesine 
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (1) 

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

170. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapı
lan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

171. — İzmir Milletvekili. Erol Güngör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedide 
Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren ifade ve bölümler bulunup bulunmadığına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) (1) 

172. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
Yankkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

173. — İsparta Milletvekili - Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında ger
çekleştirilen gül alımlarına ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/210) 

174. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

175. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarkika
raağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

{36 ncı Birleşim) 
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176. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen kere
vit balıklarında görülen hastalığın giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 

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

178. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin ve 
Diyarbakır illerinde köy korucuları tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) (1) 

179. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Köyün
den bir vatandaşın, Kuşlukçayırı Köyü Bircemal Mezrası korucularından biri tarafın
dan öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) (1) 

180. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Atabey flçesi Kapıcak Köyünün 
başka bir mahalle taşınmasına dair projenin 1988 yılında gerçekleştirilemepesinin 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakınından sözlü soru önergesi (6/215) 

181. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde Merkez ilçesine bağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

182. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde yapıl
ması düşünülen tmrahor Göletine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/218) 

183. — Adana Milletvekili M. Halil Daglı'nın, Mansurlu - Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) 

184. — Adana Milletvekili M. Halit Daglı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

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

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

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

188. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gazete
nin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti İle ilgili habere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/227) 

189. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, Adana İlinde askerî birliklere akar
yakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/331) (1) 
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190. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sabası olarak ilan edi
len Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının dur
durulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

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

192. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri îli Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyü Evil Mezrasmdaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

193. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 
İli Yüksekova İlçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len- veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) 

194. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli - Uludere ilçesi §en-
oba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) -

195. _ Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Ay-
tepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddiası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

196. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde ya
pılmakta olan Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ve tesi
sin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/239) 

197. —Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 tari
hine kadar açılmamış olan okullara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/241) . 

198. —Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Midyat- Nusaybin Karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

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

200. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 
öğrencilerinden birinin Devlet güvenliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye zorlandığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

201. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı köyler
deki vatandaşların sınıflandırıldığı ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

202. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal varlık
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) 

203. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin ya
kacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 
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204. — Bursa Milletvekili Beytullab Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir şir
ket tarafından istanbul Özel İdare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) , ^ 

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

'206. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) (1) 

207. — izmir Milletvekili Veli Âksoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon liranın 
üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip ödenmediğine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

208. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş - Gök
sün, Göksün - Elbistan, Göksün - Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş karayollarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 

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

210. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Adâtepe ve Karakuz 
barajlarının yapımına ne zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/270) ' " 

211. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe taban 
fiyat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü som önergesi (6/271) ' 

212. —Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş Hin
de tütün ekimine müsaade edilip edilmeyeceğine ve bu tide ne zaman Gürnrük Müdür
lüğü kurulacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

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

214. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehiı Stadyumunun ne zaman çimlendirileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

215. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Dînde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

216. — Zonguldak. Milletvekili Şinasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/277) 

217. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Baka
nından, sözlü soru önergesi (6/343) (1) 
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218. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî partile
rin radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına 
dair Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

219. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon İli Sandıklı İlçesi Akha-
rım Kasabası Ortaokulunun öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) (1) 

220. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına hakaret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

221. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı vatandaşlara koruculuk için başvuru formu im
zalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) (1) 

222. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, TEK Torosîar İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A. Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

223. — Diyarbakır Milietvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede gözaltına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/349) (1) 

224. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Merkez 2 No. lu Sağlık 
Ocağında görevli iki hemşirenin görev dönüşü Dicle -Nehrinde boğulmaları olayına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) (1) 

225. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Denizinde 
trol ve algarina ile balık avcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/280) 

226. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Samsun - Havza İlçesi 25 Mayıs 
Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz atama yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) (1) 

227. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, gece bekçilerine de silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

228. — İzmir Milletvekili Fuat. Kılcı'nın, Ödemiş İlçesinin ne zaman il yapıla
cağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) 

229. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede kaç kişinin korucu olarak görevlendirildiğine ve 
korucuların karıştıkları adlî olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/352) (1) 
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230. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastaların sayışla ve 
bu i on uda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakacından 
sözlü soru önergesi (6/284) -

231. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gülköy 
ve Kavak köylerine sağlık evi yaptırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/285) 

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

233. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

234. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/288) 

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

236. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama proje
sine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

237. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, istanbul, Ankara, İzmir ve Adana 
büyükşehir belediyelerinin yurt dışından borç alıp almadıklarına ilişkin İçişleri Ba-
kahıudıan sözlü soru önergesi (6/357) (1) 

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

239. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne za
man açılacağına iMşkin Millî Eğitim' Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru.önergesi 
(6/293) 

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

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

242. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İmar Uygulama Fonundan aldığı kredilerin miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/359) (1) 
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243. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçların miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

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

245. — Konya Milletvekili Ömer Şeker'in, Etibank Genel Müdürlüğü müfettiş
lerince Seydişehir Alüminyum Tesisleri Satınalma Müdürlüğünde yapıldığı iddia edilen 
soruşturmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/296) 

246. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

247. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesindeki 
Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorun
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

248. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Karakaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma bedellerine 'ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/308) 

249. — İzmir Milletvekili Fuat Kücı'nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hakkında 
ihbar ve şikâyette bulunulup bulunulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/309) 

250. — Samsun Milletvekili Ali Eserin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki # rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 

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

252. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Mardin İli Midyat İlçe
sinde görevli bir komiser yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

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

254. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Manisa 
İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/312) 
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255. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı ilköğ
retim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

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

257. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Altınkayu Barajı sahasında kalan 
Samsun tli Vezirköprü ilçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü Soru önergesi (6/315) 

258. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi mezunları ile diğer 
fakülte mezunları arasında ayrım yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 

259. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu 
veya ortak olduğu şirketlere* ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/373) (1) 

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

261. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı baca 
gazı arıtma tesislerine ve Karlıova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) (1) ' 

262. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, bazı vatandaşlara ait telefon
ların güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) (1) 

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

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

265. — Konya MEletvekili Vefa Tanır'm, 1988 yılında akaryakıta yapılan zamlara 
ilişkiiı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/3,81) (1) 

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

267. — izmir Milletvekili. Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 
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268. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyatla
rına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak&nından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1) 

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

270. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı idarî ve Malî işler Daire Başkanı iken MİT Müsteşar
lığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

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

272. •— Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt ille
rinde 25.12.1988 tarihinden bugüne kadar göz altına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) (1) 

273. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
Uluslararası danışmanlık firmalarından alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) (1) 

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

* 
275. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan 

yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 
276. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlen

dirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/393) (1) 

277. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle ilgili Faa
liyetleri Düzenleme Fonuna ve. elektrik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/394) (1) 

278. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kurmak 
amacıyla Samsun Hine bağlı Asaraağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 198$ -1986 
yıllarmda kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/404) (1) , 

279. — istanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yıllarında toplanan 
gelir vergilerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/395) (1) 

280. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 
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281. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin borç
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

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

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

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

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

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

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

288. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile il
gili çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/328) 

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

290. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten firma
lara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üretim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330) 

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

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

293. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 
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294. —Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İli köylerine bağlı 
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik bulunmadığına ve bu yerlerin ne zaman elek
triğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/407) (1) 

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

296. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel 
Müdürünün Amerika'ya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cum
huriyet Savcılığınca istenilen iznin geciMrıldiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/409) (1) 

297. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerimin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü sora öner
gesi (6/410) (1) 

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

299. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında hayal* 
ihracat yaparak haksız vergi iadesi alan firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) (1) 

300. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ankara Demirlibahçe Ortaokulu 
İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) (1) 

301. — Tralbzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nuû, Fiskobirlikçe 1988 yılında 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1) 

302. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçetöevler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya Miskin İçişleri Bakamndan sözlü soru 
önemesi (6/415) (1) 

303.j — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler 
hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/416) (1) 

304. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (1) 
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305. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) ' 

306. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendiri
len grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/420) (1) 

307. — Tunceli Milktvekili Kamer Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak Kredi 
bankalarının 1987 ve 1988 yıllarına ait kârlarının yüksek gösterildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/421) (1) 

308. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kıs
mının satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

309. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Merkez 
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli kararname gere
ğince Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan vergi 
iadelerinin ödendiği iddiasına ilişkini Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1) 

310. — Erzincan Milletvekilli Mustafa Kul'un, Erzurum •İli Şenkaya İlçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme 
kararmın infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularına ilişkin İçişle;* Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/426) (1) 

311. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda • çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/427) (1.) 

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

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

314. — İzmir Milletvekili. Fuat Kılcı'nın, 31.12.1988 tarihi itibariyle TARİŞ'in 
üreticilere ne kadar borcu bulunduğuna ve bu borcun ne zarfıan ödeneceğine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

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

316. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur 11, merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir 'kısmının çeşitli köy ve kasaba okul-
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larına nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/353) 

317. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 talihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddia
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) 

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

319. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Em
lak Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırı
lan döviz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru' önergesi 
(6/434) (1) 

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

321. — Kars Milletvekili Mahmut Alınalk'ın, ülkemizce de imzalanmış olan 
İşkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi ile İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 

322. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredi verildiği ve Memdüh Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1) 

323. — İstanbul Milletvekili Mustafa Şarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

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

325. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya 
illerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/45i) (1) 

326. —Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, günlük, bir gazetenin 27,11.1988 
tarihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

327. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve 
görevinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/362) 
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328. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

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

330. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye başkan 
adayları hakkında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/365) 

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

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

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

334. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıyla 
1988 yılında Türkiye'ye hangi ülkelerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaçla ne kadar 
harcama yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) (1) 

335. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Emlak Bankasınca 1.1.1987 tarihin
den bugüne kadar gerçekleştirilen arsa alımlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/449) (1) 

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

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

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

339 — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğhı'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 



— 31 — 
340. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 

tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/453) (1) 

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

342. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakrflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve 
dersanelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 

343. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Mfllî Eğittim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

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

345. ^_ Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı 
seçiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 

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

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

348. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler 
alınacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

349. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/438) 

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

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

352. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da meydana gelen 
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/466) (1) 
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353. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/467) (1) 

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

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

356. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

357. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2,5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) . • 

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

359. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldurılmasının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

360. —- Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, son beş yıl içinde ülkemizle 
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) (1) ' 

361. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle 
gözaltına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin, Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

362. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan 1986 - 1988 yıllarında hangi illere ne miktar yardım yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) (1) 

363. — Samsun Milletvekili, trfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama eniri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

364.— İstanbul Milletvekili Ay tekin Kotıil'in, belediyelere .bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne 
miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 

365. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vak
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 
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366. — İstanbul Milletvekili Yüksel ÇengeTtin, Gocuk ve Tabiat Vakfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

367. — istanbul Milletvekili Yüksel ÇengeTin, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı
na yapılan bağışlara ilıişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

368. — Bursa Milletvekili Abdulkadlir Cenkçiler'in, ikinci ligde grubunda şampi
yon alan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol Fe
derasyonu kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) (1) 

369. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcı
larından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına' ve bu Kurum 
için satın alınan güç trafolarına ilişkin Enerji ve Tabi! Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) (1) 

^370. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta İli Merkez Sanayi Karakolu görevliloni hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 

371. — İstanbul Milletvekili Yüksel1 Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına iliş
kin Başbakandan sözlü.soru önergesi (6/491) (1) 

372. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vak
fım ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi <ö/492) ı(l) 

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

374. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi 
tedbirler alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

375. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (1) 

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

377. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Adaklı ilçesi Ebnaağaca 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/462) 

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

(36 ncı Birleşim) 
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379. — tzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen 
firmalar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 

380. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keslkin"in, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin içişleri 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

381. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'm, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer aılan «ozanla İsviçre'de görüştüm» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

382.— Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) m 

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

384. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hmrsspor Lokalinde 30.5.î989 ta
rihinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

385. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An-* 
kara Dişkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/464) 

386. — izmir Milletvekili Necear Türkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

387. — Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarınla ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) ^ 

388. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, fişleme ve buna bağlı pasaport ver
meme uygulamasının ne zaman sona ereceğine ilişkin içişleri Bakanından sözdü soru 
önergesi (6/521) (1) 

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

390. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, Habur Sınır Kapısının Irak bölü
münde oluştuğu iddia edilen araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi tedbirler alına
cağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) (1) 

391* — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, olağanüstü hal uygulaması kapsa
mına giren iller nüfusunda kayıtlı olanların, bu bölgelerde çalışamayacakları konusunda 
bir genelge bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/537) (1) 
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392. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bazı futbol kulüplerine Devlet tara* 
fından bağış yapılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1) 

393. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Ataday'ıo, Sürt İli Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin İç
işleri Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/538) (1). 

394. — İstanbul Milletvekili Mustafa Saırıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Milî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

395. —* tzmir Milletvekili Ahmet Ersinin, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik iş
letmelerindeki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1) 

396. —Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının aylık 
olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine İlişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/540) (1) 

397ı — Diyafbakır* Milletvekili Fuat Ataiay'ın, Sürt bölgeslinde bir kısım güvenlik 
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan-, 
dan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

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

399. — EsMşehir Milletvekili Zeki Ünal'ın^ amatör spor kulüplerine de yardım ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

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

401. — Diyarbakır MMetvekiili Hikmet Çe t̂in'in, Diyarbakır İli Silvan İlçesindeki 
ekili arazilerin sulanması ve yöre halkının içme suyu ihtiyacının karşılanması için ne 
gibi önlemler alınacağına ilişkün Başbakandan sözlü soru önergesi (6/545) (1) ' 

402. — istanbul Milletvekili Hali Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi 
Eski Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

403. —Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının ya- ' 
bancı şirketlere satılacağı iddiasına Mşkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

404. — istanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alınan hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1) 

405. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, istanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayali ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 
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406. — İçel Mületvefkıül Etem Catikurtaran'ın, Demir - Çelik tşfotm^erindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çel'ik ithalatına iliş^ 

. kin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

407. — Diyarbakır Mitetvekii Fuat Atalay'ın, Siirt M Şırnak İlçesindeki bazı yay
la ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/549) 1(1) 

408. — Nevşehk Milletvekili Esat Ksra'tlıioğlu'nun, yasadışı Türkiye Komünist Par
tisi ve kapatılan Türkiye işçi Partisi genel «sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için gü
vence verilip verilmediğine ilişiklin Barbakandan' »özlü soru önergesi (6/550) (1) 

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

410. — Diyarbakır MMetvıeklili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1) 

411'.— Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Balveren Köyü ile Si-
lopi İlçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildlikleri 
iddiasına lişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

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

413. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Bulgaristan'dan gelen 
soydaşlarımızın bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/555) (1) 

414. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin Aydın ve Nazili cezaevlerinıe nakledilmelerinin nedenine Miskin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1) 

415. — Tünce! MiletvekMi Kamer Genc'in, 11.11,1988 tarihinde istanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözü soru Önergesi (6/557) (!) 

41'6, — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şınnak İlçe merkezinde bazı vatan
daşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi £6/558) (1) 

417. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'ın, Cufdi Dağı çevresindeki 
'köylerin güvenlik güçleıriıhoe zorla boşaltıldığı iddiasına lişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 

418. — İstanbul MMletvekli MusMa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

419. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Milî Piyango İdaresince gerçekleştiri
len «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/561) (1) 
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420. — Diyarbakır Müetvekii Fuat Atalay'ın, 11.64969 tariMiode Diyarbakır Üi 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakamından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

421. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından gö
zaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkında 
soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (1) 

422. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depolarında 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/503) (1) 

423. — İçel Milletvekili Ekin Dikmenin, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tjedbürterin alınmadığı liddiiaisına iOıtşkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/478). 

424. — Tunceli Milletvekili Kaimer Genc'in, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564) (1) 

425. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, basın mensupları ve 
diğer vatandaşlar aleyhine açtığı davalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/576) (1) 

426. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İM Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
iddia edilen bir vatandaşın ölümüne neden olanlar hakkında ne gibi işlemler yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

427. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nİn, PETKftMTia özelleştirilmesinio 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

428. — Bursa Milletvekili * Fehmi Işıklar'm, Detoir - Çelik İşletmeleri ile Akdeniz 
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alınan 
grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/567) (1) 

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

430. — İçel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilisjkjin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 

43U. — Hatay MMetveklili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Cudi Dağındaki ope
rasyonda yakalandığı iddia edilen İran askerlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/569) (1) 

432. —Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, siyasî partiler ve yö
neticileriyle ilgili beyanatlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/577) (1) 
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433. — Hatay Milletvekili Aİ'i Uyar'm, işyerlerinin tehlike derece'sine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

43'4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, PETKİM'in özelleş
tirilmesine ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/571) <1) 

435. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'da» ülkemize 
göç eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç dayının ma
liyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 

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

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

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

439. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/581) (1) 

440. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope
ratif ince gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılında ne kadar ham ayçiçeği 
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

441. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 1005 sayılı Kanun uyarınca halen şe
ref aylığı alanların sayısına ve şeref aylığı gösterge rakamının artırılıp artırılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/583) (1) 

442. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya Birlik tarafından satın alı
nan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/584) (1) . 

443. —İçel Milletvekili M. .tstemihan Talay'ın, ispanya seyahatine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/610) ı(İ) v 

444. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun Osmanlı Devletine. 
ait borçların hangi hükümet zamanında ve hangi tarihte bittiğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/585) (1) ' 

445. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli îli Nazimiye ilçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine II Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

446. — içel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışında
ki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/587) (1) 
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447. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/588) (1) 

448. — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliller Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi '(6/589) (1) 

449. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, izmir İline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borçla
rının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

450. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bulgaristan'dan gelen soy- > 
daşlarımızın beraberlerinde getirdikleri otomobillere ticarî plaka verileceği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) (1) 

451. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, PKK zanlısı diye bazı 
masum vatandaşların öldürüldüğü iddiasına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/592) (1) 

452. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 31.8.1989 tarihinde İzmir'de meydana 
gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

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

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

455. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı se
çimini gündemde tutarak ülkenin iktisadî, siyasî ve sosyal meselelerini gözardı ettiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) (1) 

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

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

14518, — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üreti
cilerine ürün bedellerinim ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498) 

459i — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

460.— Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 
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4Ö1. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (G/501) 

4162. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü'oğlu'nun, Sabuncular Çay Fabri
kasının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Başbakandan ısözlü soru önergesi (6/502) , 

463. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

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

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

466. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç Öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma tö
reninde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597) (1) 

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

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

469. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakam Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddiasıy
la hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

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

471. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

472. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

473. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanı'mn Bursa gezisi nede
niyle hazırlanan protokolde siyasî parti temsilcileri arasında ayrıcalık yapıldığı idldia-
sma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) (1) 

474. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudut
ları dahilindeki Sarımsaklı ve Türkigeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanaca
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 
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475. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30,9.1989 tarih
leri arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) (1) 

476. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ile 
»eyah at yapacak emeklilerden ücret alınmamasına' ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/511) 

477. — 'İzmir Mıiletvpkiiti Vdi Aksoy'un, Ytortanlı ve Çaltakoru barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1) 

478. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba-

* kanından sözlü soru önergesi (6/522) 

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

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

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

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

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

484. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi, ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

485. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'nin temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

4®6. —> Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başak Şirketler Grubunca hayalı 
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgeler
le ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/530) 

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

488; — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. —• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 

Hakkında 369 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Ra
poru (1 /590) (S. Sayısı: 285) (Dağıtma tarihi: 16.11.1989) 

2. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci 
Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edilme
sine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/97) (S. Sayısı : 228 
ve 228'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri ; 2.3.1989; 20.9.1989) 

3. — 4759 Saydı İller Bankası Kanununun 28 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı: 270) (Dağıtma tarihi : 
20.9.1989) 

4. — 26 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Ne
cat Tunçsiper'in, Balıkesir İlinde Gömeç Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/550, 2/157) (S. Sayısı : 
275) (Dağıtma tarihi: 17.10.1989) 

5. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Ek 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/614) 
(S Sayısı : 277) (Dağıtma tarihi: 27.10.1989) 

X 6. —< 3512 Sayılı 1989 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretlr Cetvelin 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı Kısmı ve (B) İşaretli Cetvelde Değişiklik Yapılması Hak
kımda Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/615) (S. Sayısı : 278) 
(Dağıtma tarihi : 2.11.1989) 

7. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Teşeb
büsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Bk Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ye Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 2.11.1989) 

8. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) 
(S, Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.11.1989) 

9. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve MdMî Savunma ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları (1/616) (S. Sayısı : 
284) (Dağıtma tarihi: 15.11.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir, 

(36 ncı Birleşim) 


