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ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1081) 566 

2. — Bahreyn ve Kuveyt'e gidecek olan Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'-
ın dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına; Millî Savunma Bakanı tsmail Safa 
Giray'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda gerekli çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldı

ğından; 
Alınan karar gereğince, 9.1.1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 

15.22'de son verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
E. Yıldıran Avcı 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İstanbul ' Ordu 

Mustafa Sarıgül Ertuğrul Özdemir 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
29.12.1989 Cuma 

Kanun Hükmünde Kararnameler 

1. — Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında Kanunun 
Uygulama Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname (1/665) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.1989) 

2. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/666) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.1989) 

Teklifler 
1. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal ve 8 Arkadaşının, Bazı Tarihi Değerlerin Devri ve 

Korunması Hakkında Kanun Teklifi (2/258) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.1989) 

2. — Balıkesir Milletvekili İsmail Dayı ve 5 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde İlavesine İlişkin Kanun Tek
lifi (2/259) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.1989) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Havsa İlçesi Müftüsü ile ilgili iddiala
ra ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1019) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.1989) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Federal Almanya'da emekli olan Türk va
tandaşlarının ülkemizdeki sigortalı hizmetlerinip birleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklere iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/1020) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 26.12.1989) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, yurt dışında çalışan ve okuyan vatandaşla
rımızın askerlik sorunlarına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1021) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.1989) 
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4. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Federal Almanya'daki vatandaşlarımızdan 
Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesine kaydolanlardan alınan ücrete ve bu ülkeye gön
derilen personele ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1022) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 26.12.1989) 

5. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, ülkemize göç ettikten sonra Bulgaristan'a geri 
dönen soydaşlarımızdan vize karşılığında para alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1023) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.1989) 

5.1.1990 Cuma 

Kanun Hükmünde Kararnameler 

1. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/667) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.1989) 

2. — Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/668) 
(Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.1989) 

Tasarı 

1. — 79 Sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon 
Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı (1/669) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.1989) 

Tezkereler 

1. — İstanbul Milletvekili Behiç Sadi Abbasoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1078) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.1989) 

2. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1079) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.1989) 

3. — Yılmaz Altıntaş Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 
Tezkeresi (3/1080) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.1989) 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Antalya Milletvekili Hasan NamaFın, Antalya İli Alanya İlçesi Orman İşletme Mü
dürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda Üç adet bina yaptırıldığı iddiası
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.1990) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı basın mensupları ile milletvekilleri hakkında 
araştırma yapıldığı ve dosya tutulduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1024) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.1989) 

2. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, 12.9.1980 tarihinden bugüne kadar GAP Bölge
sinde bin dönüm ve daha fazla arazi satın alan kişi ve kuruluşlara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/1025) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.1.1990) 
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3. — Samsun Milletvekili trfan Demiralp'in, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü hakkındaki 
iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1026) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.1.1990) 

4. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Karpas Limited Şirketince Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinde çalıştırılan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/1027) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.1990) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube yet
kililerince 26.12.1989 tarihinde sorguya alınan iki vatandaşdan birine işkence yapıldığı ve avu
katları ile görüşmelerinin engellendiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1028) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.1990) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Geçici Barınma Merkezinde bu
lunan Kuzey Irak'lı sığınmacılardan birinin kaybolduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1029) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.1.1990) 

9.1.1990 Salı 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldınm'ın, Tunceli tündeki bazı vatandaşlara güven
lik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1030) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.1990) 

2. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırh'nın, Balıkesir Millî Eğitim Müdürlüğünde açı
lan bir kadroya yazılı sınav yapılmaksızın atama yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1031) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.1990) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Ankara'daki yabancı diplomatik misyon şef
leri ile üst düzey yetkililerinin Ankara sınırları dışına çıkmalarını izne bağlayan genel bir uygu
lama bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1032) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 5.1.1990) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1975 yılında meydana gelen depremden son
ra Lice İlçesinde yaptırılan prefabrik konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1033) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.1990) 

5. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yatırım ya
pılmamasının nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1034) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 5.1.1990) 

6. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Türk vatandaşlığından çıkarılan bir müftüye 
emekli maaşının ödenmekte olduğu iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/1035) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.1990) 

7. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Almanya'ya yerleştiği iddia edilen Ada
na eski müftüsünün Türk vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin İçişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1036) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.1990) 

8. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Tekel Genel Müdürlüğünde çalışan hade
me ve bekçilerin sözleşmeli personel statüsüne alınıp alınmayacağına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1037) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.1990) 

9. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Bütçe Kanununun 51/c maddesi gereğin
ce Maliye ve Gümrük Bakanlığı personeline ödenen ikramiyeye ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1038) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.1.1990) 

10. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Bulgaristan'dan ülkemize göç eden soydaşla
rımıza ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1039) (Başkanlığa geliş tarihi: 
8.1.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma SaaU : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül (tstanubl), Ertugrul özdcmir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 61 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Edirne Milletvekili ismail Uğdül'ün, Ziraat Bankasının Türk çiftçisine verdiği hizmetlere 
ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Birinci sırada, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının, Türk çiftçisine hiz
metlerini konu eden, bir gündem dışı konuşma için, Edirne Milletvekili Sayın tsmail Üğdül'e 
söz veriyorum. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bütçe görüşmeleri esnasında, bütçeden sonraki ilk nöbetimde, ko
nuşmaların süresini kontrol edebilmek düşüncesiyle, cihazı çalıştıracağımı Yüce Heyetinize arz 
ve ifade etmiştim. 

Şu andan itibaren, sayın milletvekillerinin konuşmaları esnasında kronometreyi çalıştırı
yorum. Arkadaşlarımın gerek konuya, gerekse süreye riayetini özellikle istirham ediyorum. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; SHP sıralarından "Ek süre vermen gerekecek" 
sesleri) 

Sayın Üğdül, buyurunuz. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla se

lamlıyorum. 
Ziraat Bankası, bugün yurdumuzda çiftçimize kredi yönünden her türlü desteği verçn ku

ruluşlarımızdan birisidir ve eskiden beri bilinir, Ziraat Bankası çiftçimizin kara gün dostudur. 
Ziraat Bankası, 1988 ve 1989 yıllarında olduğu gibi, bu yıl da çiftçimizin her zaman ya

nında olacaktır, kötü günlerinde, onlara en iyisini vermeye çalışacaktır; ama, gel gör ki, her 
zaman âdet olduğu üzere, en iyi şekilde hizmet vermeye çalışan Ziraat Bankası da muhalefetin 
alışılmış tutumuna maruz kalmış ve bütçe görüşmeleri esnasında ve hele hele bütçenin son gün 
görüşmeleri esnasında, Ziraat Bankası ve camiası, SHP sayın sözcüsü tarafından yerden 
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yere vurulmuş -bu esnada, belki de seçmene, seçmenine vatandaşa iyi mesaj verdim düşünce
sinde olanlar, eğer vatandaşların arasına giderlerse, bunda yanıldıklarını göreceklerdir ve kos
koca bir camiaya isnat edilen bu suçlar, bu suçlamalar, en küçüğünden en büyüğüne kadar, 
o camiada görev yapan insanları hakikaten rencide etmiştir. 

Biz alıştık, bize her türlü iftirayı, karalamayı yapıyorsunuz. Bu, zaten sizin âdetiniz; ama 
bundan sonra, belki aklınız başınıza gelir, "Bizim bu yaptıklarımız doğru mu, değil mi" diye 
belki düşünürsünüz diyerekten biz bugüne kadar bekledik. Yarın aramızda yüz yüze bakıla
cak. Yüz yüze bakılamayacak derecede iftiralar atılırsa sonu neye varır? 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Allah kuru iftiralardan saklasın!.. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Efendim?.. 
BAŞKAN — Devam buyurun sayın hatip. 
Lütfen efendim... Lütfen... 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Zaten, sizlerin en güzel huyunuz laf atmak, fırsat bul

dukça da millete yalan söylemek. İşte, yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor; belediyeler çık
tı... B ı hafta Trakya'da gösteriniz varmış. İstanbul'dan 1 000 tane araba gelmiş. Meydanda 
var 2 500 kişi... (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar!..) "Belediyelerde para yok, para 
yok" deniyor. Bir haftadan beri bandolar, mızıkalar çalıyor... Efendim, iktidara gelme mitin
gi ymiş... 

MEHMET RAUF ERÇETİN (Edirne) — 20 bin kişi vardı, 20 bin. 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Siz toplasanız ya o kadar insanı. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Hiçbir şey mitingi değil; siz kendi kendinizi avutuyorsunuz. 
Bakın değerli arkadaşlar, o gün burada konuşan sayın sözcünüz şöyle ifadede bulundu: 

"340 milyar batık kredi, yıllık yüzde 5-10 faizle, 4 yılı ödemesiz; vatandaşa yapılmayan bu hiz
metin belirli kesimlere yapıldığını" söyledi. 

Ben burada onun yalan olduğunu tekrar söylüyorum. O gün de yerimden söylemiştim. 
Gelsin, ispat etsin. O zaman, o mu haklı?.. (SHP sıralarından gürültüler) 

Sayın Kırlı, benim alnım açık, benim alnım açık. 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Bizim de alnımız açık. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Senin de burada terbiyesizce bu zabıtlarda bir lafın var. 

(SHP sıralarından "Aaa!.." sesleri, gürültüler) Terbiyesizce.*. 
Bakın, zabıtlar burada... 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Terbiyesiz sensin. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Bana diyor ki Kırlı... (SHP sıralarından gürültüler) Beni 

herkes tanır. Bizim alnımız açık; varsa bir tane, alnını karışlarız hepimiz. (Gürültüler) "Sen 
ne kadar aldın?" Sen herkesi kendin gibi mi biliyorsun? Sen kendin gibi biliyorsan, bu fikre 
saplanırsın. İşte, zabıt burada. (SHP sıralarından gürültüler, ayağa kalkmalar) 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sayın Başkan... 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Otur oraya, otur, konuşma. Biz şerefti insanlarız. (SHP 

sıralarından gürültüler) Otur... Otur... Şerefsiz! (Gürültüler; SHP sıralarından "Aaaa..." sesleri) 
İşte biz böyle yakalarız adamı. Zabıt var burada. 
Kalk ayağa... Suçlu ayağa kalktı, suçlu. Suçlu yakalandı. 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Terbiyesiz! 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, ne diyor?... Siz necisiniz ki?.. 
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t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Şerefsiz, adi adam! 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Alnımız açık. Ağzından çıkanı kulağın duysun bir daha 

senin... (SHP sıralarından gürültüler) 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, ne diyor, dinliyor musunuz ne diyor?.. (SHP 

sıralarından gürültüler, ayağa kalkmalar; Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı ile Ankara Mil
letvekili Rıza Yılmaz kürsü önüne kadar geldiler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... Bir dakika.. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Niçin müdahale etmiyorsunuz? Ne diyor?.. 
1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ne diyor efendim!.. Niçin müdahale etmiyorsunuz? 
BAŞKAN — Bir dakika... Bir dakika... Bir dakika efendim... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Niçin müdahale etmiyorsunuz? Ne diyor? 
BAŞKAN — Bir dakika... 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Şerefsiz sensin ulan! (Gürültüler) Ahlaksız adam!.. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
ÎSMAÎL ÜĞDÜL (Devamla) — Benim alnım açık... öyle pabuç bırakmam kimseye. 
BAŞKAN — Sayın Üğdül, bir dakika, bir dakika... 
Süreniz doldu, cihaz otomatik olarak kapandı. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sözünü geri alsın Sayın Başkan. 
MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — Sayın Başkan, "şerefsiz" demeye ne hakkı var? 

Olmazki efendim. 
BAŞKAN — Şimdi, değerli arkadaşlarım, bir şeyi çok iyi tespit edelim: Sataşma, ister 

istemez, bir mukabeleye, bir karşı sataşmaya yol açıyor. Bunu, ne o güzide sıralardan bu kutsal 
kürsüye, ne bu kutsal kürsüden o necip sıralara arzu etmiyoruz, yakıştırmıyoruz. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ama, bilelim ki, bir sayın hatip, hem de ilk defa bir uygula
mayla otomatik cihaza bağlanır; son derece kısıtlı bir süre içerisinde görüşlerini açıklama du
rumunda konuşurken, çok değerli arkadaşlarım, makineli tüfek gibi, değişik açılardan, deği
şik sözlerle onu bombardıman ederlerse... 

MEHMET FUAT ERÇETtN (Edirne) — Hak mı kazandırıyor ona? 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, bakın... 
MEHMET FUAT ERÇETÎN (Edirne) — Hakaret ediyor... 
ÎSMAlL ÜĞDÜL (Devamla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Üğdül, bir dakika efendim... Bir dakika... 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Konuşma yerinden, terbiyesiz! 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, süresi bitti... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Sayın Gürseler, bir dakika efendim... (Gürültüler) 
Sayın Üğdül... Sayın Üğdül... 
Değerli arkadaşlarım, sizi dinlemeye, anlamaya, size arzı cevap etmeye çalışıyorum ve bu

na imkân vermenizi rica ediyorum. Aksi takdirde, sizi seyrederim, herhalde bir yerde biter... 

MEHMET FUAT ERÇETİN (Edirne) — Zaten seyrediyorsunuz. 
BAŞKAN — Ondan sonra, grup başkanvekillerinize, değerli grubunuz adına bir beyanla

rı olup olmadığını sorarım, heyeti umumiyesini karara bağlarım. 
Şimdi, izin verin, evvela itiraz ettiğiniz noktayı tespit edelim. Kim itiraz ediyor, Sayın Yıl

maz siz mi?... Buyurun... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — "Şerefsiz" diyor, bu kürsüye yakışır mı Sayın Başkan? 
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• BAŞKAN — Bir dakika... Bir dakika... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika... 
Şimdi siz, bana hitap ediyorsunuz. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Elbette. 
BAŞKAN — Bana gerektiği gibi hitap ederseniz, sizi daha iyi anlama imkânına kavuşurum. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, sizin bütün bu söyledikleriniz, kürsüde ko

nuşan hatibin, çok saygısızca kelimelerle, burada oturan milletvekillerine hakaret etmesine ce
vaz verir mi? 

BAŞKAN — Şimdi, oraya gelelim... 
tSMAÎL ÜĞDÜL (Devamla) — Avukatı değilsin sen, otur yerine, konuşma; o konuşsun. 
BAŞKAN — Sayın Üğdül, bir dakika efendim... 
Tabiî, zatı âliniz, beni bırakıp da sizin... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, bir şey söylemek istiyorum. Konuşmacının 

konuşma süresi bittiğine göre, kürsüden inmesi gerekirdi. 
BAŞKAN — Evet. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — tnmediği için, sürekli olarak bizim usul konusunda yaptığı

mız tartışmaları, kendi şahsî görüşlerini bize yöneltmek suretiyle eleştiriyor. Onun için ikaz 
ediyorum, önce arkadaşımız kürsüyü terk etsin, ondan sonra kendisinin konuşmasına... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, müsaade buyurun, önce, oturumu ben yöneteyim. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Tabiî, tabiî siz yönetiyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen, usul dışı uygunsuz beyanlara maruz kalındığına inandığınız zaman, 
si/, usul dışına çıkmadan, şikâyetinizi, itirazınızı, müracaatınızı Başkanlığa yapın, ondan son
ra buralara kadar yürüyün, gelin... 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Yazılı mı yapalım? 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buralara kadar geldiğiniz müddetçe, Başkanlık, ne size layıkıyla cevap ver

me imkânı bulabilir, ne de hatibi, sizin arzuladığınız hüviyette ve çerçevede konuşturabilir. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, izin veriyor musunuz? Siz oturumu idare, eder

ken, Sayın Üğdül'e de hiç yakışmayacak bir şekilde kullandığı sözleri, anında müdahale ede
rek susturma/sanız, düzeltmezseniz, o zaman, elbette... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bitti mi değerli arkadaşım? Şimdi bakınız, söylediğiniz gibi, biz burada hiç
bir hatibin yakışıksız beyanını hoşgörüyle ve ilgisiz karşılamayız. Buna sebep yok; ama evvela, 
bunun sizin dediğiniz gibi olup olmadığının usulünce tespiti gerekir. Usul budur... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Evet. 
BAŞKAN — Şimdi... 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Sayın Başkan, siz duymadınız mı? 
BAŞKAN — Sayın Türkçakal, müsaade buyurun. 
Şimdi, "Şerefsiz dedi" diyorsunuz öyle mi? 
RIZA YILMAZ (Ankara) — öyle, evet... 
BAŞKAN — Ben, öyle dediğini zannetmiyorum. (SHP sıralarından "Ooo..." sesleri) Efen

dim, müsaade buyurun. 
Sayın Yılmaz, Sayın Yılmaz, gelin buraya... Siz, bana hitap ederken saygıyla dinliyorum 

da, cevabınızı almadan niçin gidiyorsunuz? (SHP sıralarından gürültüler) 
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RIZA YILMAZ (Ankara) — Bana cevap verdiniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Arkadaşlar müsaade buyurun, müsaade buyurun... Bir şeyi tespit edelim. 
Şimdi, eğer bir sayın hatip "şerefsiz" kelimesi kullanmışsa, bu... 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Ne demek kullanmışsa? Kullandı. "Şerefsiz" diyor... 
BAŞKAN — Sayın Sümer, sizin oradan haykırmanızla bir şey burada kaide olmaz. Bura

da tutanaklar var, burada stenograflar var, burada bant kaydı var... 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Adam "Şerefsiz" diyor, siz duymuyorsunuz... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Peki, şimdi o zaman, her birinize verdiğim değer gereği, teker teker dinleme

ye, anlamaya ve cevap vermeye çalışıyordum. Görüyorum ki, tatilde hayli dinlenmişsiniz, ener
ji dolusunuz, soloları özlemişsiniz, Başkanlıkla diyalog gereğini duymuyorsunuz. (ANAP sı
ralarından alkışlar) O zaman, ben söylüyorum: tsmen itirazınız ve müracaatınız varsa, lütfen, 
alenen ve sarahaten tekrar ediniz. 

ALl ŞAHİN (Kahramanmaraş) — "Şerefsiz" kelimesinin anlamını bilmiyor musunuz Sayın 
Başkan? 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Konuşmayın efendim lütfen. 
Buyurun Sayın Kırlı, buyurun. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, ben biraz önce ifade ettim. 
BAŞKAN — Bana hitap edeceksiniz, zabıtlara geçecek; muhatabınız benim. 
Buyurun. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, size hitap ediyorum, "Sayın Başkan" diyo

rum; başka ne diyeyim!.. Size hitap ediyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, her zaman böyle yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, dedim ki... 
BAŞKAN — Buyurun. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Ne diyeyim Sayın Başkan, biraz önce düşüncelerimi ifade 

ettim. Sayın ÜgdüPe hiç yakıştıramadığım bir şekilde... 
BAŞKAN — Şimdi, efendim, bakın, itirazınızı söylerken yorum yapıyorsunuz. Sayın Üğ-

dül'e yakışıp yakışmadığının takdiri, sizin yetkinizde değil. Sonra ne var ki, onu bir tespit ede
lim, ona ben karar veririm. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Söylüyorum Sayın Başkan. Sayın Üğdül konuşmasında... 
Bunu söylemek zorundayım. 

BAŞKAN — Söyle işte, iddianı söyle, zapta geçsin. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — "Şerefsiz" demiştir, "Şerefsiz" kelimesini kullanmıştır. Tu

tanakları... 
BAŞKAN — Tamam. 
Şimdi, zatı âliniz, Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz olarak, "Şerefsiz" kelimesini kullan

dığı için Başkanlığa müracaat ediyorsunuz. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — tzin veriyor musunuz? Sözümü bitireyim. 
BAŞKAN — Tabiî, buyurun; ama, sabaha kadar değil. 
Buyurun. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, iki cümle söylüyorum, sabaha kadar konuş

muyorum. Bir kere bunu tespit edelim. 
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Sayın Üğdül bu kelimeyi bizim grubumuzdan bir arkadaşımıza karşı kullanmıştır. Tuta
naklar incelendiğinde görülecektir. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şimdi, oturduğu yerden topluca Başkanlığı suçlayan
lara cevaben söylüyorum: 

tddia ve şikâyet sahibi değerli milletvekili bile, "İddia ve şikâyetimiz, tutanaklar incelen
diğinde görülecektir" diyor, öyle mi efendim? öyle dediniz değil mi efendim? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Öyle dedim Sayın Başkan. 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Demek ki, usul bu, demek ki bu kaçınılmaz zaruret, demek ki kanunî şekil 

ve merasim; demek ki icap bu; onun için, oradan boşuna topluca gürültü yapmayalım. (ANAP 
sıralarından alkışlar, SHP sıralarından gürültüler) 

Evet, teşekkür ederim, 
Tamam efendim, buyurun, 
Sayın Üğdül, Sayın Üğdül... 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, bir yanlış anlaşılma var, onu anlatacağım. 
BAŞKAN — Sayın Üğdül, Sayın Üğdül, evet... 
Şimdi, değerli arkadaşlarım... 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Yanlış anlaşılma var Sayın Başkan, müsaade ederseniz onu 

anlatacağım. 
BAŞKAN — Şimdi, Sayın Üğdül, değerli arkadaşlarım, cihazı çalıştırırken birçok sayın 

arkadaşım süre kullanımında buna uyulamayacağını dikkate alarak, "Başkan, ek süre vermen 
gerekecek" dediler. Ben de, sayın üyelerin buna lüzum yaratmayacak kadar itinasına güvendi
ğimi söyledim ve gayet açık söylüyorum: Ek süre, ancak bir cümleyle Yüce Meclisin huzurun
dan, uygun şekilde ayrılmak şartıyla tanınacaktır. Onun dışında, hiç kimseye, cihazın ve İçtü
züğün öngördüğü sürenin dışında ek süre tanımayacağım. 

Sayın Üğdül, bu açıklamam muvacehesinde, artık konuşma süreniz dolmuştur; son sözü
nüzü söylemek üzere cihazı açıyorum. Gayet açık söylüyorum... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Bir konuyu, Sayın Kırlı hakkında bir konuyu... 
BAŞKAN — Efendim, o zaman, son cümlenizi söyler, inersiniz. Zaten, Sayın Yılmaz'ın 

müracaatı vardır. Tutanakları getirtirim, incelerim, itiraz sahibi arkadaşlarımın itirazlarını va
rit görürsem ve arkadaşlarım, usulen, ilgili maddeye göre sataşma sebebiyle söz isterse, tabia
tıyla o zaman siz de söyleyeceğinizi söylersiniz. Tamam mı efendim? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Tamam, tamam. 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — İn aşağı! 
BAŞKAN — Bir dakika... 
Sayın Postacı, yani "İn aşağı", o da size "Kes aşağı" filan... Burası aşağılık bir yer değil, 

burası Yüce Meclis. (ANAP sıralarından "Bravo Sayın Başkan" sesleri, alkışlar) 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Diyebilirim efendim... Her şeye karışıyorsunuz. 
BAŞKAN — Tabiî karışırım. Sizin de hukukunuzu korumak benim görevimdir değerli ar

kadaşım. Yani, Yüce Mecliste "İn aşağı" diyeceksin, ben alkış mı tutacağım? 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Bu kadar da olmaz ki... 
ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — "Şerefsiz" diyecek, seslenmeyeceksiniz. 
EROL AĞAGİL (Ankara) — "Şerefsiz" diyor, bir şey demiyorsunuz. 
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BAŞKAN — Sayın Üğdül, istirham ediyorum; son sözünüzü söyleyeceksiniz ve devam ede
ceğiz. 

Buyurun. 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, bir dakika... Bir dakika efendim... 
tSMAlL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, bütçe konuşmalarının son gününde Sayın 

Baykal burada konuşurken, Sayın Kırlı*mn oturduğu yerden bana bir ifadesi oldu: "Sen ne 
kadar aldın Üğdül?" Ben bugün bu konuyu konuşurken, yine yerinden, aynı tip laflar söyledi. 
Ben burada "Şerefli insanlarız, herkesi kendin gibi zannedersen, ben öyle değilim, şerefli bir 
insanım" dedim. Bunun böyle bilinmesi lazım. Siz yerinizden attığınız lafları kendiniz bilmi
yorsunuz. tşte zabıtlar... 

BAŞKAN — Konu anlaşılmıştır Sayın Üğdül. 
tSMAlL ÜĞDÜL (Devamla) — Sayın Kırlı, ben şerefli adamım. Böyle bir laf söylemeye 

de, kati surette herkesi men ederim... 
MEHMET FUAT ERÇETİN (Edirne) — Sayın Üğdül... 
ISMAtL ÜĞDÜL (Devamla) — Sayın Fuat Erçetin, sen de neden isyan ettiğimi herhalde 

şimdi anladın. 
BAŞKAN — Sayın Üğdül, Başkanlık gerekeni yapacaktır. 
tSMAtL ÜĞDÜL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. (ANAP sıralarından al

kışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üğdül. 
Sayın Kırlı, söz istemiştiniz, buyurun. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sayın Başkanım, adımdan bahsedilerek açıkça sataşma 
oldu, şerefsizlikle suçlandım. 

VEFA TANIR (Konya) — Şu an saat 15.35; zapta geçsin; başka bir gün kullanırım bunu. 
BAŞKAN — Sayın Tanır, bir şey mi söylediniz? 
VEFA TANIR (Konya) — Saat 15.35; zapta geçsin. 
BAŞKAN — Tabiî efendim. 
Buyurun Sayın Kırlı. 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sayın sözcü adımdan bahsederek beni terbiyesizlikle ve 

şerefsizlikle suçladı. Bu, açık bir suçlamadır. Yanıt vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, efendim, üzülerek ifade ediyorum, sayın sözcünün size "şerefsizsiniz" 
dediği kanaatinde değilim, ama... (SHP sıralarından gürültüler) Efendim, müsaade buyurun... 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Türkçakal, peki, "şerefsizsin" dedi mi? 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — izin verir misiniz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Sayın Başkan, siz bu Yüce Meclisin Başkanısınız, sa

dece ANAP Grubunun değil. Siz eğer burada konuşmaları dikkatle dinlemezseniz, Parlamen
to toplantılarını sağlıklı yürütümezsiniz. Burada bütün arkadaşlarımız, "Şerefsizsin" ve 
"haysiyetsizsin" sözünü duydu. 

BAŞKAN — öyle mi efendim? 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Evet efendim. Siz eğer sadece zabıtlara bağlı kalarak 

burayı yönetmeye kalkarsanız, bazı konuları... 
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BAŞKAN — Bir dakika... Bir dakika... 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Zabıtlara gayet tabiî bağlı kalacaksınız, ama "Zabıt

lar önümüze gelsin, ondan sonra değerlendirelim" diye her konuyu çözmeye kalkarsanız, ol
maz. Sizin bunu duymanız lazım, bütün arkadaşlar duydu. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Türkçakal... 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — tzin verir misiniz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Tabiî, buyurun. Arkadaşlar saate bakıyor da... Hep konuşuyorsunuz. 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Sayın Başkan, bir de, Sayın Üğdül, Divanda görev 

yapan bir arkadaşımız, daha üsluplu bir konuşma tarzıyla burada hitap etmesi gerekir. Keza 
siz, deneyimi olan bir Başkansınız... 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Bütün bunları görmemezlikten gelerek eğer toplantı

lara bir öz, bir içerik kazandıramaz isek, bu Parlamento sağlıklı çalışamaz. Ben bunu izah et
mek istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Türkçakal, tutanakları incelemeden, emin olmadığım bir konuda hüküm vermeye

ceğimi bilmenizi istiyorum ve tepkiler ne olursa olsun, ben, bu usul gereğinden de vazgeçmem. 
Tutanaklara bir itirazınız varsa, stenograflardan, "Onlar da ANAP'lıdır" falan diye bir itira
zınız varsa, bilemem... (SHP sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Aaa, ne biçim bir söz böyle!.. 
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — ANAP yokken stenograflar vardı... 
BAŞKAN — öyleyse, değerli arkadaşlarım, şimdi bu konuyu, tutanakları... (SHP sırala

rından gürültüler) 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Efendim, açık bir hakaret var. 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Ara verelim, inceleyin. 
BAŞKAN — Bitti mi efendim? 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Güneş, bir dakika efendim... 
Konuyu, tutanakları getirtip inceledikten sonra görüşmek üzere, gündem dışı ikinci ko

nuşmacıya... (SHP sıralarından, "Daha evvel" sesleri) Efendim, daha evvel diye bir şey yok. 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Ara ver. 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Ara ver. 
BAŞKAN — Şimdi, değerli arkadaşlarım, İçtüzük bu yetkiyi Başkanlık Divanına vermiş

tir. Aynı oturum içerisinde olmak şartıyla, Başkanlık, tutanakları inceledikten sonra, sataşma 
olup olmadığı hususunu takdir eder, kararını açıklar ve mesele görüşülür. 

Sayın Güneş, bu beyanım üzerine bir itirazınız mı var? 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Efendim, açık bir hakaret var. 
BAŞKAN — Şimdi efendim, açık hakaret varsa, tutanaklara geçmiş değil midir? 
1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Geçmiştir. 
BAŞKAN — Tutanaklara geçmişse... 
1. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Kendisine sorun "böyle bir şey var mı?" diye, kendisi 

tavzih etsin. 
BAŞKAN — Şimdi, efendim, müsaade buyurun, "öyle bir usulümüz yok. Başkanlık, tu

tanakları inceler, kararını bildirir. 
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Sayın Güneş, bunun dışında bir beyanınız mı var? 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Efendim, zatı âlinizin tutumuyla ilgili söz istiyo

rum. tçtüzük hükümlerine uymuyorsunuz; bu konuda söz istiyorum. 
BAŞKAN — Hangi maddesine uymuyorum? 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Efendim, arz edeyim. Başkanın, kürsüdeki üye

nin sözünü kesme hakkı vardır ve bu hak sadece Başkanındır, başka hiç kimsede bu hak yok
tur. O da, kürsüdeki hatibi temiz dille konuşmaya davet etmek gibi, konunun içinde kalmak 
gibi bir ihtar yapmak. 

BAŞKAN — Doğrudur. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Üğdül, konuşması sırasında bizim grubu

muza dönerek "Siz sadece yalan söylersiniz" ve bizim grup sözcümüzü de kastederek, grubu
muzu suçlayarak "Yalancılık" ithamında bulundu. Ben, hiçbir grubun böyle bir ithama layık 
olmadığına inanıyorum. Hangi hatip, hangi guruba onu söylerse, onu ikaz etmelisiniz. Kaldı 
ki, Sayın Üğdül, orada gerçekten bir arkadaşımıza biraz meydan okurcasına, -daha ağır bir 
söz söylemeyi yakıştıramıyorum- hitapta bulundu, ona da hiçbirimizin hakkı yoktur. Bu ko
nuda sizin uyarıda bulunmanız lazımdın 

Bir başka konuyu da kabul etmiyoruz. Biz, stenografları bu Meclisin memurları, görevli
leri, yeminli insanları kabul ediyoruz. Bunlar hakkında, lütfen, falan partili, filan partili gibi 
bir itham sizin ağzınıza yakışmaz; bu konu da sizin tçtüzük kurallarına uymadığınızı gösteri
yor. 

BAŞKAN — Peki, açıklayayım. 
Teşekkür ederim, bu kadar değil mi? 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, bir konu daha var. 
BAŞKAN — Peki, buyurun. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Bir şey daha söyleyeyim, o da şudur: Sayın Baş

kan, siz o kürsüde bu oturumu yönetirsiniz; ama en çok siz konuşmazsınız. Lütfediniz, buna 
dikkat ediniz. 

BAŞKAN — Doğru, ama her sataşmayı, sahibini, milletvekili olması itibariyle, saygıde
ğer bulduğum için, sataşmayı ya da müracaatı tespit edip, görevli olduğum için, ona cevap 
vermek gereği yok mu? Ben, bunun dışında burada herhalde gereksiz, herhalde keyfi görüş
meler yapmıyorum. Şimdi zatı âliniz söz istediniz, birşeyler söylediniz. Bu monolog mu ola
caktır? Yoksa, ben de kendi görüşümü söylemeli miyim? Söylersem zaman almayacak mıdır? 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Ben takdirinize sundum. 
Efendim, Başkanlık Divanında bu tür uygulamalar, genel olarak milletvekillerimizin şi

kâyetini mucip olmaktadır. Tabiî ki benim talebimi kabul edeceksiniz ya da reddedeceksiniz; 
ama sizin tutumunuz konusunda bize konuşma fırsatı vermezseniz, bu maddeyi hiçbir zaman 
işletemezsiniz. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Güneş, nezih bir dille konuşması kuraldır. Bütün riyasetimde 
buna itina ettiğim açıktır. Ama, arkadaşlarımızın, hem de birden çok sayın milletvekilinin, 
seri halde söz atmış olmaları münasebetiyle, tarafların söylediklerini, sonradan mahcup olma
yacak sağlamlıkta tespit edememek de kulun tabiî halidir. Binaenaleyh, doğru, tutanaklarda
dır ve mutadı veçhile, Başkanlık, benzer hallerde tutanakları getirtir, tçtüzük hükmü gereği 
de aynı oturum içinde olmak şartıyla, meseleyi karara bağlar. Uygulamanın usule aykırı bir 
yanı var mıdır efendim? 

— 555 — 



T.B.M.M. B : 61 9 . 1 . 1990 O : 1 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Yok efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şimdi, izninizle, arkadaşlarımın... 
Ben yine iddia ediyorum. Bakınız arkadaşlar, ben Genel Kurulla iddialaşmak taraftarı de

ğilim. Tutanaklar gelir, okuruz; ne ise odur. Niçin iddialaşayım? Ama beni buna çekiyorsu
nuz. Ben "Şerefsizsin" kelimesini, "Haysiyetsizsin" kelimesini kullandığını işitmedim, tşit-
sem, emin olunuz anında sözünü keserdim. Bir şey söyleyeyim; eğer benim dikkatimden kaç
mışsa ve Sayın Milletvekilinin iddia ettiği gibi, bu kelimeler, bu şekilde kullanılmışsa, tarafsız
lığını sizin de ifade ve teslim ettiğiniz stenograflar, herhalde zabıtlara geçirmiştir. Ama, yoksa, 
o zaman bana daha fazla kızmayın lütfen. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Ama, varsa Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Varsa, tabiî ki, İçtüzüğün gereği yapılacaktır. Zaten, İçtüzük, "Aşağıdan Türk-

çakal ile Gürpınar bağırınca, Başkan hemen kürsüyü onlara teslim eder, mikrofonu onlara tes
lim eder" demiyorki... "Aynı oturum içinde inceler, kararını verir" diyor. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Biz öyle bir şey demedik. 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — öyle bir iddiamız yok. 

2. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın Avrupa Topluluğu Komisyonunun, Türkiye'nin tam 
üyelik başvurusu konusunda verdiği rapora ilişkin gündem dtşt konuşması ve Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısı Ali Bozer'in cevabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Avrupa Topluluğu ve son gelişmeler konusunda, Sivas 
Milletvekili Sayın Ekrem Kangal'a gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Kangal. 
EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; çok münakaşa 

doğuran bir konuşmadan, hele kısıtlı süreden sonra, önemli gördüğüm bir konu hakkında gö
rüşlerimi söylemenin güçlüğünü de biliyorum; ama bir gündem dışı konuşmanın dar çerçevesi 
ve süresi içerisinde, bu konuyu Yüce Meclisin bilgilerine sunmakta yarar umdum. 

Sayın Milletvekilleri, bilindiği üzere, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna tam üyelik için 14 
Nisan 1987 tarihindeki başvurusunu Komisyon ikibuçuk yıl içerisinde incelemiş ve raporunu 
vermiştir. 

Türk kamuoyunda ve basınında geniş şekilde irdelenen bu rapor hakkında, bugüne ka
dar, Hükümet, kamuoyuna ve Yüce Meclise doyurucu bir bilgi vermemiştir. Ümit ederim ki, 
bu gündem dışı konuşma vesilesiyle Hükümet bu imkâna kavuşur. 

Sayın milletvekilleri, Avrupa Topluluğu Komisyonunun Türkiye'nin tam üyeliği için ver
diği rapora olumlu gözle bakmak mümkün değildir. Komisyon, açık bir ifadeyle, Türkiye'nin 
tam üyeliğini belirsiz bir süre ertelemiştir, kesin bir tarih de vermemiştir. 1993'ten sonra ne ola
caktır; o da belli değildir. 

Rapor, Türkiye'nin başvurusunu çok bilinçli ve diplomatik bir lisanla belirli bir süre erte
lemiştir; üstelik, bir yığın da siyasal meseleleri gündeme getirmek koşuluyla ertelemiştir. Ra
por, henüz yeni ilan edildiği ve kamuoyunda daha tartışılmadan, Sayın Cumhurbaşkanı, son 
günlerde, son aylarda mutlak olduğu üzere, acele bir üslup ve çerçeve içerisinde görüşlerini söy
lemiştir. Hem de, Sayın Başbakan ve Avrupa Topluluğu konusunda gerçekten çok önemli eme
ği geçen bir Başbakan Yardımcısı konuşmadan, Sayın Cumhurbaşkanı görüşlerini söylemiştir. 
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Sayın Cumhurbaşkanı raporu bir zafer olarak karşılamış ve "Tahminimizden daha iyi" 
demekle, Türkiye'nin görüşünü olumlu şekilde bütün dünyaya duyurmuştur. Bununla da ye
tinmemiş, değişik bir yorum ve ifade getirerek, "Siz bir İslam ülkesisiniz, Avrupa ülkesi 
değilsiniz" diyenler vardı; bir kere, bu kararla bu iş tescil edilmiştir; yani, Türkiye bir Avrupa 
ülkesidir" demiştir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin Avrupa ülkesi olduğundan kimin şüphesi var? Bir defa, 
Türkiye, coğrafyası itibariyle Avrupa ülkesi. Diğer taraftan, Türkiye, Batı dünyasını içine alan 
birçok siyasî ve iktisadî antlaşmanın üyesi olup, içerisindedir. Avrupa, Türkiye'yi yirmi gün 
önce değil, bundan kırk yıl önce Avrupa ülkesi olarak tanımıştır. 

Türkiye, 1949 yılında Avrupa Konseyi üyesi ve 1952 yılında NATO'nun Avrupa kanadı 
üyesi olmuştur. Diğer yönlerden 1963 yılında OECD'nin üyesi olmuş ve 1968 yılında da keza 
Avrupa Topluluğuna imza atan bir ülkedir. 

Sayın milletvekilleri, raporun sadece 5 inci maddesinde Türkiye'nin üyelik ehliyetini haiz 
olması vurgulanıyor. Bu cümleye bakarak rapor hakkında olumlu bir yanıt çıkarmak da müm
kün değildir. Türkiye, 1987 tarihinde tam üyelik için başvurmuştur. Ancak, bu tarihe kadar 
Avrupa Topluluğunun istediği standartlar çerçevesinde ekonomisini, sanayiini ve sosyal sorun
larını çözememiştir. Nitekim, Komisyon, sanayide, tarımda, yüksek enflasyonda, yatırımlar
da, bölgelerarası dengesizlikte, gelir dağılımında, işsizlikte ve nüfus artışında ne olduğunu vur
gulamaktadır. Bu konulara olumlu bir yanıt da vermemiz şu anda mümkün değildir. Esasında, 
zamanımın kısıtlı olması bakımından da, gerek sanayi, gerekse tarım sektörü konusunda sizle
re görüş de bildirmem mümkün değildir. Ancak, hemen belirtmek isterim ki, Komisyonun bu... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bu cihaz uygulaması İçtüzüğe aykırı efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, zatı âliniz zaten bir dakika sonra Yüce Kürsüye geleceksiniz. 

Gündem dışı söz verdim; ama sabrınız, tahammülünüz müsait değilse... Yani, istirham ederim... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Efendim, çok acayip oluyor. Hiç değilse süresini ikaz 

edin. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, yerinden konuşmak İçtüzüğüne uygun mu?.. 
Sayın Kangal, son cümlenizi sunmak üzere cihazı çalıştırıyorum. 
EKREM KANGAL (Devamla) — Sayın Başkan, tabiî bu çok önemli konuda son cümle

mi söylemem mümkün değil. Komisyon yalnız bu konularda değil, siyasî içerik bakımından 
da, alışılmamış şekilde bazı yorumlar ortaya getirmiştir. Kıbrıs konusunda, azınlıklar konu
sunda bazı yorumlar ortaya getirmiştir. Bunlar burada tartışılmalıdır. Ama, görüyorum ki, gün
dem dışında bunları söylemek imkânı olmayacak. Konuyu ancak bir Meclis araştırması veya 
bir Mecliste inceleme şeklinde, Grubumun değerli üyeleriyle görüştükten sonra belki getirme 
imkânına kavuşacağım. Ancak, şu kadarını söyleyeyim ki, Türkiye, Avrupa Topluluğunun ha
tırı için, Kıbrıs konusunda, ne Yunanistan'a, ne de Kıbrıs Rumlarına Kıbrıs Türk toplumunun 
sırtından bir ödün vermeyecektir ve yine azınlıklar konusunda, İsmet Paşanın Lozan'da imza
ladığı antlaşmanın dışında, ne Avrupa Topluluğuna ve ne de diğer güçlere bir ödün vermeye
cektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Sayın Başkanın sabrını suistimal etmemek amacıyla, 
konuşmamı bağlıyorum. 

Konu yalnız bir siyasi partinin, yalnız bir grubun işi değildir; Avrupa Topluluğu, Türki
ye'de hiçbir konuda olmayacak şekilde ulusal mutabakat sağlanan bir konudur; Meclisiyle, si
yasî partileriyle, basınıyla, üniversitesiyle ve tüm kamuoyuyla önemli bir konudur. Konuyu bu 
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şekilde algılamak gerekir. Ümit ediyorum ki, Hükümet, raporun ekonomik ve sosyal bölümle
rinde belirtilen konulara açıklık getirecek ve konuyu, özellikle, sosyaldemokratların büyük ağırlık 
taşıdığı Sosyaldemokrat Halkçı Partinin Sayın Genel Başkanıyla da sık sık diyalog içerisinde 
olmak koşuluyla, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna bir an evvel girmesi; ama, onurlu şekilde 
girmesi için gereken çabayı gösterecektir. 

Yüce Heyetinize, tüm görüşlerimi söylemek imkânını bulamadım; yine de derin saygılar 
sunuyorum, teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kangal. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ALt BOZER (tçel) — Sayın Baş

kan, sayın konuşmacıyı cevaplamak üzere söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Hükümet adına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Bozer; 

buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Bakan, süreniz 20 dakikadır. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ALt BOZER (tçel) — Sayın Baş

kan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; müsaade ederseniz, sözlerime, Sayın Kan
gal'a teşekkür etmek suretiyle başlamak istiyorum. Bu önemli konuyu Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin gündemine getirmişler ve bana da, bu konuda, Yüce Meclise bilgi arz etmek fırsatı
nı vermişlerdir. 

Evvela, bir hususta, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyelerinin kesin bir gü
ven içinde olmasını istirham ederim. Bu konu, sureti katiyede, bir iç politika malzemesi yapıl
mamıştır. Hükümetin de, bu konuyu bir iç politika malzemesi yapma temayülü yoktur. Bu iti
barla, konu, hepimizin konusudur. Bu vesileyle, çeşitli partilerimizin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin teşkil ettiği Karma Parlamento Komisyonunda görev alan değerli üyelerine katkıla
rından dolayı da içten teşekkürlerimi sunarım. 

Sayın Kangal'ın sözünü ettiği bu diyalog ve koordinasyon, Karma Parlamento Komisyo
nu içinde sürdürülmektedir. Bundan dolayı da, arkadaşlarımın destek ve anlayışlarına teşek
kürlerimi sunuyorum. 

Diğer bir husus, konunun millî haysiyetimize ve vakarımıza uygun bir şekilde takibiyle 
ilgili olup, bundan da hiç şüphenizin olmamasıdır. Aynı hassasiyeti, hepimiz; bakanınız olarak 
ben ve değerli milletvekili arkadaşlarım göstermekteyiz. Bu itibarla, sanıyorum burada endişe 
edecek ve tereddüte düşecek bir husus da kesinlikle yoktur. 

Gerçekten, konu, bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine ayrıntılarıyla arz edilmiş 
değildir. Hatırlayacağınız gibi, Komisyon raporu çıktığı zaman bütçe müzakereleri yapılıyor 
idi ve bu bütçe müzakerelerinde araya girip programı bozmak istemediğimiz için, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine bu konuyu getirme yoluna gitmedik; ama, o arada Karma Parlamento 
Komisyonunun değerli üyeleriyle toplantı yaparak, raporu değerlendirme gayretini gösterdik. 

Konunun kamuoyuna açıklanmasına gelince: Sanıyorum, burada tashih edilmesi gereken 
bir yanlış var: Konu kamuoyuna, bütün ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Rapor ve rapor dolayısıy
la düzenlenen basın toplantısı, anında, buradan takip edilerek, onu müteakip de, titiz bir ince
lemeden sonra, tarafımdan kamuoyuna gerekli açıklama yapılmıştır. 

Bunun dışında, Sayın Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı gerekli açıklamayı yapmışlar
dır. Sayın Cumhurbaşkanının açıklaması, benim yaptığım açıklamadan sonradır; bunu da tas-
hihen ifade etmek istiyorum. 
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Raporda yer alan, "Türkiye'nin Avrupalı olduğu" ilkesinin, tekrardan Sayın Cumhurbaş
kanınca dile getirilmiş olmasının gerekli veya gereksiz olduğu üzerindeki tartışmaları zait te
lakki ediyorum. Bu konuda ufak bir açıklama yapmama müsaade buyurunuz: 

Sayın Kangal haklıdırlar. Türkiye, çok eski zamandan beri Avrupa camiasının bir üyesi
dir, orada yerini almıştır; geleneksel politikası da bu istikamettedir. Ancak, Sayın Cumhurbaş
kanının ifade etmek istediği ve ifade ettiği husus şudur, Bu raporla, gerekti incelemeler yapıl
dıktan sonra, bir kez daha, Türkiye'nin Avrupalı olduğu ve bu niteliği tescil edilmiştir. Hatta, 
sanıyorum bunu ifade etmek, hiçbir şekilde eleştiriye sebebiyet verecek düzeyde bir konu değil
dir. 

Tabiî, raporun yorumu çeşitli şekillerde yapılabilir. Ancak, Hükümet olarak bize düşen 
görev, raporu objektif bir biçimde değerlendirmektir. Yapmış olduğumuz objektif değerlendir
meye göre, raporun, bize bundan sonraki temaslarımızda ve sürdüreceğimiz usulde yardımcı 
olacak yönleri vardır; bunları da görmemezlikten gelmek mümkün değildir. Bu itibarla, evve
la, çok kısa olarak, raporun olumlu yönleri üzerinde durmak istiyorum: 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Olumlu yönü hikâyedir. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ALÎ BOZER (Devamla) — Bakınız, 

ben burada size ciddiyetle hitap ediyorum; onun, ciddiyetle tarafınızdan dinlenmesini bekle
mek benim hakkımdır. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Ama, kamuoyunu yanıltıyorsunuz. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ALt BOZER (Devamla) — Sizin için 

yanlış olabilir. Gelir burada kendi görüşünüzü söylersiniz; ama beni, kamuoyunu yanıltmakla 
ithama mezun değilsiniz. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Ama, gerçek o!... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BOZER (Devamla) — Ben, ciddî 

bir insanım, söylediğim sözün sorumluluğunu bilirim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Peki, o zaman devam edin. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ALt BOZER (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım, Ankara Antlaşması, açıkça, Türkiye'nin Topluluğa her ne şekilde olursa olsun 
tam üye olacağını öngören bir hükmü ihtiva etmemektedir; hüküm sadece şundan ibarettir: 
Türkiye, günün birinde, kendi üstüne düşen görevleri yapabilecek durumda olur ise, hatta bu 
intibaı verir ise, bu takdirde, Topluluk gerekli incelemeyi yapabilir, inceleme yapılacağını, ya
pılabileceğini amir olan bir hükümden başka, Türkiye'nin Topluluğa tam üyeliğini temin eden, 
sağlayan herhangi bir hüküm Ankara Antlaşmasında yoktur. 

Bugün durum nedir? Bugün bu inceleme yapılmıştır ve inceleme sonunda bir rapor orta
ya çıkmıştır. 1963 Ankara Antlaşmasından farklı olarak, Türkiye'nin topluluğa tam üye olma 
hususunda ehil olduğu tescil edilmiştir. Bu itibarla, Komisyonun raporundaki bu metin ile, 
Ankara Antlaşmasındaki metin arasında çok ve olumlu fark vardır. Ancak, bu, bizi yeteri de
recede tatmin eden bir ibare değildir. Biz, Toplulukla müzakerelerin açılmasını, karara bağlan
masını veya bu konuda (müzakerelerin açılacağı konusunda) bize bir güvence verilmesini talep 
ettik, bekledik. Bu güvenceyi komisyon raporunda bulamadık; eksik olan yönü budur. Bura
da, kamuoyunu yanlış istikamete sevk eden bir beyan da yoktur. Bunu bir hamle, bir merhale 
telakki etmek suretiyle, bu noktadan hareket ederek, Komisyon nezdinde ve Parlamentoda, 
Türkiye'nin tam üyeliği konusunda gerekli çabayı göstereceğimizden emin olmanızı istirham 
ederim. 
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Baştan beri söylemiş olduğumuz husus şudur: Bu, uzun ve zahmetli bir yoldur. Bu itibar
la, karşılaşacağımız engellerin, güçlüklerin bizim cesaretimizi kırmaması gerekir; bunlara sa
bırla, metanetle göğüs germesini ve azimle mücadele etmesini bilmemiz gerekir. Muhalefetin 
değerli milletvekillerinden de, bu konuda bize destek talep ediyoruz; bize yeteri derecede gü
vence vermelerini istiyoruz. Yoksa, raporu tümüyle alıp, "bu rapor menfidir, hiçbir işe yaramaz" 
şeklinde bir mütalaa ile değerlendirecek olursanız, onun sonucunu da sizlerin burada tespit 
etmeniz lazım gelir. 

Onun sonucu şudur: öyleyse, Toplulukla olan ilişkilerimizi burada keselim... Halbuki, ra
porun olumlu yönünü objektif bir şekilde tespit edersek, o olumlu yönlerden hareket suretiyle, 
nereye varacağımızı da birlikte tespit ederiz. Rapor, Türkiye'nin talebini reddetmiştir; rapor 
bize hiçbir ışık yakmamıştır şeklinde meseleyi mütalaa ederseniz, bu takdirde, bundan sonra 
yapacağımız müracaatları da burada bırakmamız gerektiğini bize açıkça söylemeniz lazımdır. 
Biz meseleyi böyle telakki etmiyoruz; raporda, ileri adım atacağımız hususlar vardır. 

Buna karşılık, raporda, "Türk ekonomisinin, sosyal yapısının yetersiz olduğu belirtilmiş
tir..." 

Değerli arkadaşlarım, raporda, Türk ekonomisinin sosyal yapısının eksik yönlerine de de
ğinilmiştir. Türk ekonomisinin ve sosyal yapısının takdire değer yönlerine de değinilmiştir. Yal
nız takdire değer yönlerini alıp, öbürlerini unutursak, olmaz; tersi de olmaz. Raporu yalnızca, 
Türk ekonomisinin ve yapısal yönünün eksiklerinden ibaret telakki edersek de olmaz. Rapora 
baktığımızda, tasarruf oranı, ihracatın artışı, sanayide büyüme hızının artışı gibi konularda, 
Türkiye'nin Topluluk ortalamasının üstünde bir performans göstermiş olduğu açıkça tescil edil
miştir. Binaenaleyh, rapor, ekonominin bir fotoğrafını çekmiştir; ama bu fotoğraf eksiktir. Çün
kü, bu Türk ekonomisi dinamiktir; rapor, Türk ekonomisinin ileriye dönük gelişmesini maale
sef dile getirmemiştir. Aslında, raporun önemli eksik yönlerinden bir tanesi de budur. Bunun 
üzerinde de, diğer ülkelerin yapmış oldukları müracaat dolayısıyla verilmiş raporları örnek gös
termek suretiyle, hassasiyetle duracağız. 

Kıbrıs, Yunanistan ve azınlıklar meseleleri üzerinde uzun uzadıya durmak istemiyorum. 
Bu konuda, sanıyorum ki, hiçbirimizin birbirinden farklı bir görüşü yoktur. Resmen yapmış 
olduğum açıklamada da, bu hususu açıkça dile getirdim. Evvela, Kıbrıs sorununda Türkiye 
raporunda yer alan paragrafla, Yunanistan'ın müracaatı dolayısıyla düzenlenmiş bulunan ra
por arasında fark vardır. Topluluk, bu farklılığı yapmaya mezun değildir. Bu itibarla, Yunanis
tan'a da, Türkiye'ye de aynı ölçünün tatbiki gereklidir. Burada, büyük bir hassasiyetle sorunu
muzu takip ettiğimiz hususunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün değerli Üyelerinin emin 
olmasını isterim. 

Azınlıklar meselesine gelince: Aynı hassasiyeti bu konuda da gösteriyoruz. Azınlıklar ko
nusu, Türkiye'de, uluslararası nitelik taşıyan Lozan Antlaşmasıyla hükme bağlanmıştır; Ulus
lararası camiayı bağlar. Buradaki azınlıklar konusunun temelinde din faktörü yatar; bunun 
dışında hiç kimse ve hiçbir kuruluş, Türk vatandaşlarını sunî bir biçimde ikiye ayırmak sure
tiyle, bazılarını ikinci sınıf vatandaş seviyesine düşürmeye mezun değildir. Biz, bu konuda da 
hassasiyetimizi muhafaza ediyoruz ve bu konuyu en aşağı sizin kadar hassasiyetle takip etmek
teyiz. 

Binaenaleyh, sizlerden istirhamım şu: Raporu, yalnız kötü yönleriyle değil, yalnız iyi yön
leriyle değil, tümüyle ve objektif ilkelere bağlı kalmak suretiyle değerlendirmek mecburiyetin
deyiz. Bu şekilde hareket ettiğimiz zaman, raporun, Türkiye'ye kapıyı kapamadığını, kırmızı 
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ışık yakmadığını; bunun tersine, bize tam üyelik istakametinde bir adım teşkil ettiğini size açıkça 
ifade edebilirim. Ama, zannetmeyiniz ki, bu, bugünden yarına çözülecek bir konudur; bunu 
ısrarla takip etmek ve sonucu almak lazım. Israrla takip ederken de, vakarımızdan ve haysiye
timizden hiçbir şekilde ne taviz veririz, ne de fedakârlık yaparız. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sözlerime son verirken, benim Yüce Meclisten istirhamım şudur : Rapor, beklentilerimize 
tam anlamıyla cevap vermemektedir; eksiklikler vardır. Karma Parlamento Komisyonuyla ya
pacağımız toplantılarda, bunları tekrar tespit edip, gerekçelerini de ayrıca gözden geçireceğiz; 
ama raporun olumlu yönlerini unutmayınız; olumlu yönleri de vardır. Raporun olumlu yönle
rinden hareket etmek suretiyle, Türkiye'nin tam üyeliğe kabulünü kolaylaştırmak istikametin
de Yüce Meclisin bize yardımcı olmasını istiyorum. 

Bunun dışında, üye olacağımız tarihe kadar çok önemli bir işbirliği önerilmektedir. Yanlış 
olarak tespit edilen cihet şudur : Bu işbirliği, 1963 Antlaşmasındaki işbirliği değildir, bundan 
çok daha kapsamlı bir işbirliğidir. Bu işbirliği, aynı zamanda tek pazarı da kapsar. Cümleler 
itibariyle söylüyorum; bu işbirliği, otonom bazı mekanizmaların işletilmesi suretiyle, Toplulu
ğun malî imkânlarından yararlanmamız için gerekli kapıyı açmaktadır. Bu işbirliği, Türkiye'
yi, en az EFTA ülkeleri düzeyine getirebilecek şekildedir; bundan da ötedir. "Bundan da ötedir" 
diyorum; çünkü, yalnız EFTA ülkeleri için ekonomik alanda bir işbirliği sözkonusudur; halbu
ki, Türkiye için müessesevî bir siyasî istişare mekanizması işletilmesi ileri sürülmektedir. Bu, 
siyasî finalitesi, hedefi yönünden de Türkiye'yi EFTA ülkeleri ötesine götüren bir hükümdür. 
Bu itibarla, bu raporla Türkiye bir merhale katetmiştir; fakat bu merhalenin arzularımıza da
ha uygun bir şekle gelebilmesi için, başta Hükümet olmak üzere, biz çaba göstermek mecburi
yetindeyiz. Bu konuda da Yüce Meclisimizin desteğine her zaman müteşekkiriz. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. •— izmir Milletvekili M. Turan Bayazü 'tn, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 
yapılan konuşmaların önem ve ağırlığına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Kâmran Inan'ın 
cevabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündem dışı son konuşmayı, tzmir Milletvekili Sayın 
Turan Bayazıt'a veriyorum. 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yapılan konuşmaların önemi ve ağırlığı" 
konusunda; buyurun Sayın Bayazıt. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Sayın Başkan, geliyorum, şu çıkardığım yerleri kırmızı 
kalem ile işaretleyeyim de, orada vakit geçirmeyeyim. 

BAŞKAN — Vakit harcamaya karar verdikten sonra, istediğiniz yerde harcarsınız. Genel 
Kurulun vaktini harcıyorsunuz ve siz harcıyorsunuz; ister yerinizde harcayın, ister kürsüde. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Özür dilerim... Milletvekili vakit harcamaz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Siz söylediniz efendim. 
Buyurun. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Büyük Mil

let Meclisi, milletin kayıtsız ve şartsız sahip olduğu egemenlik hakkının kullanıldığı kutsal bir 
çatıdır. Bu nedenle, bu kürsüden yapılan konuşmaların önemi, siyasal ağırlığı ve siyasal vebali 
vardır. Bu konuşmalar tutarlı olmalıdır, gerçekleri yansıtmalıdır. Konuşmacı, kendisine, ka
muoyuna ve hepsinden önemlisi, Meclis zabıtlarıyla oluşacak tarihe karşı sorumluluk taşıdığı
nı unutmamalıdır. 

— 561 — 



T.B.M.M. B : 61 9 . 1 . 1990 0 : 1 

Sayın Başbakanın bütçe üzerindeki son konuşmalarını sinir sistemimiz yumuşatılarak ve 
zaman zaman dozu artan bir tebessümle dinledik. Tutanakları inceledim; ancak, onları ince 
bir elekte eledim; baktım, eleğin üzerinde bir şey kalmamış. Ancak, konuşan Türkiye Cumhu
riyeti Devletinin Başbakanıydı, bir şeyler söylemiş olması gerekirdi. Bu sefer, pirinç ayıklar gi
bi, alttakileri karıştırdım; 1980 öncesi karşılaştırmaları, 1983 yılından beri çalınan bu plak yi
ne önümüze getirildi. Bir TV reklamında olduğu gibi, bu iktidar, kafasını 1980 öncesine tak
mış, bir türlü kurtulamıyor. Türk halkı, bu iktidarı, daha mutlu, daha adaletli, insan hakları
na saygılı ve refah içinde yaşayan bir toplum yaratması için işbaşına getirmedi mi? Halkın, 
yüzde 36 oy oranının altında dahi yatan iradesi ve özlemi bu değil midir? İktidarlar mazeretle
re sığınmaz; mazeret üretmek, o iktidarın aczinin ifadesidir. 

Rahmetli Menderes'in yakasına yapışma konusundaki sataşmaya cevap verirken, Sayın Ge
nel Sekreterimizin, "özal'ın yakasına yapışacağım" şeklindeki sözlerindeki siyasî esprinin ve 
bu konuşmadan önce çoğu kez tekrarlandığı üzere, seçimlerin sonunda oluşacak Mecliste ya
pılacak Anayasa değişikliğiyle Sayın özal'ın o makamdan indirilmesi demokratik yaklaşımı
nın kavranılamaması da ayrı bir talihsizliktir. Sayın Başbakan, "Meselelerimizi Meclisin çatısı 
altında çözeceğiz" dediler. Keşke, sadece bu cümleyi sarf edip, bunun gerçek olduğuna inana
rak kürsüden inselerdi. 1983'ten bu yana hangi sorun bu çatının altında çözüldü? Bırakın mu
halefetin katkısını, iktidar grubu olarak bu yapılabildi mi? 

Sayın Başbakan, "Vatandaşımızı sokaklarda herhangi bir şekilde tahrik ederek değil..." 
diyerek devam ediyor, meselelerin çözümünde sokaklarda çare aramayı tenkit ediyor. Bence, 
demokrasiye yaklaşım açısından konuşmanın en önemli bölümü bu. Soruyorum Sayın Başba
kana : Hangi toplantı, Anayasanın tanıdığı ve güvence altına aldığı toplantı ve gösteri yürüyü
şü düzenleme hakkının ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan siyasî partilerin anayasal hak 
ve ödevlerinin yasal çerçevesi dışında gerçekleşmiştir? Başbakanın, bu yaklaşımının altında, 
gerçekte 12 Eylül yönetiminin baskı ile sürdürdüğü depolitizasyonun, halkın politikadan uzak
laştırılmasının sözde demokrasi içinde sürdürülmesi arzusu yatmaktadır. Bu yaklaşımın altın
da, Aydın'da, Adana'da, Lüleburgaz'da meydanları dolduran ve bundan sonra da tüm vatan 
sathında meydanları dolduracak halkın demokratik iradesinden ve halkın sosyal demokrat ik
tidar özleminden korkmak yatmaktadır. Ancak, korkunun ecele faydası yoktur Sayın Başkan. 
İlk genel seçimlerde, halkımız, kendi deyimiyle, bu defteri dürecek; 1983 sonrası dönemi, kişi
leri, felsefesi ve uygulamasıyla talihsiz, fakat ne var ki, kaybedilmiş yıllar olarak tarihe geçecektir. 

Sayın Başkanım, metni bitirdim; ancak bir noktayı ilave etmek ve arz etmek istiyorum. 
Yaptığınız otomatik uygulama İçtüzüğe aykırıdır. Bu uygulama, hatırlayacaksınız, geçen dö
nem muhalefet sırasında bulunduğunuz zamanlarda da yapılmıştı, bazı arkadaşlarımız bunu 
yürütmek istemişlerdi; İçtüzüğün söz kesme şartlarını taşımadığından ve bir otomatik süreye 
bağlamanın, pratikte de yürümediği görüldüğünden kaldırılmıştı. 

Zatı âliniz sağduyulu bir Başkansınız; sağduyunuzun hâkim olmasını diliyorum ve Yüce 
Heyete saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Ben de sağduyunuzu kutluyorum. Demek ki, itina edince, bir sayın hatip, 
süreyi doldurmadan da meramını anlatabiliyormuş. Çok teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Süreyi size bıraktı. 
BAŞKAN — Hükümet adına, Sayın Devlet Bakanı Kâmran İnan; buyurun. (ANAP sıra

larından alkışlar) 
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DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sa
yın konuşmacı, konuşmalarının ilk kısmındaki tarife bizatihi kendileri ters düştüler. Bu kürsü
lerden yapılacak konuşmaların tutarlı olması ve ciddî memleket meselelerini dile getiren ko
nuşmalar olması hususuna, biz tamamıyla katılıyoruz; keşke kendileri de katılabilseydi. 

27 Aralık 1989 tarihinde, bu kürsülerde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılmış müza
kerelerin ve o çerçevedeki bir konuşmanın muayyen cümlelerini zabıtlardan almak suretiyle, 
tamamıyla içtüzüğe aykırı bir şekilde gündem dışı konuşma mevzuu yapmak bizim uygulama
mızda ilk defa ortaya gelmektedir; gayet açık söyleyeyim, ilk defa ortaya gelmektedir. Buradan 
hareketle, mevzuları böyle teleskope etmek suretiyle iç içe getirmek, demokratik hürriyetler, 
12 Eylül, 12 Eylül öncesi, 1980 öncesi, burada acaba bir Freudizm mi var, bir tahtelşuur mesele 
mi var? Yani, bunda da şüphemiz var. 

Meydanlarda demokrasiyi kısıtlama; kışın ortasında, eksi 10 derecede miting yaptınız da, 
kimse size, "yapmayın" dedi mi? Mümkün değil efendim. Gidin yapın. Türkiye Cumhuriyeti, 
bir demokratik memlekettir ve 765 bin kilometrekare yerimiz var; her birini teker teker kulla
nabilirsiniz, sonuna kadar kullanabilirsiniz. 

Bakınız, 1990 yılına girdik; yepyeni bir yıl; 21 inci Yüzyıldan şurada 10 yıl bizi ayırmakta
dır; artık, gelin de bu memlekette politikayı otuz - kırk yıl önceki uygulama ve anlayışla değil, 
20 nci Yüzyıl sonu ve 21 inci Yüzyıl anlayışıyla yapalım. Bu kısır çekişmelerle, bu gibi cümle
lerle, bir cümleyi almak suretiyle Sayın Başbakanın âdeta fikrini okur ve tefsir edercesine ve 
kabul buyurun bir anamuhalefet partisi sayın sözcüsünün, bir Cumhuriyet başbakanı, bizim 
olduğu kadar sizin de başbakanınızda, bu Türkiye'nin Başbakanıdır. Binaenaleyh, elek... ele
ğin altında kaldı, kalmadı... Bunlar, bilhassa Cumhuriyet valiliği yapmış ve anamuhalefet par
tisi sayın sözcüsü durumunda bulunan bir arkadaşımıza pek yakışmayacak büyüklükte ve kü
çüklükte sözlerdir. Gayet üzülerek arz edeyim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bakınız, siz de tahkik buyuruyorsunuz, aslında bir şeyi söylersem, yine bunu, demokrasi
yi kısıtlama olarak sakın ele almayın. Bugün dünya demokrasilerinde mitingler devri bitti, so
kak devri bitti; entelektüel vasıtalarla politika yapılmaktadır. Entelektüel vasıtalarla salonlar
da yapılmakta, basın sütunlarında, radyo ve televizyonlarda yapılmaktadır. Bunu her gün de 
yapmaktasınız. Yine yapmaya devam buyurun; yine, dünya demokrasilerinde politika alterna
tifleri, çözümleri ortaya koymak suretiyle, Türk toplumuna 21 inci Yüzyılda neler getireceğini 
anlatmak, yeni bir sosyal mukaveleniz varsa onu ortaya koymak... Korkmayın kopya çekmeye
ceğiz, bu sözün de altını çizeyim; çünkü, "Söylersek kopya çekecekler" sözü sizindir. 

İnsaf buyurun!., bugün, burada, 3 tane gündem dışı konuşma yapıldı. Bir tanesini, ikinci 
gündem dışı konuşmayı saygı ile karşılıyorum; fevkalade önemli bir mesele üzerinde yapılmış
tır; ama ondan sonra açtığınız çığır... Nedir; yani, hep Türkiye 1940'lar, 1950'ler ve 1960'lar 
politik edebiyatı üzerinden mi gidecektir? Bütün sahalarda ilerliyoruz da, teknolojide, politik 
konsepsiyonda ilerlemeyecek miyiz; ileri gitmeyecek miyiz? 

Bakın, siz ki, dünyayı tahkik ediyorsunuz, demokrasiler konusunda her şeyi söylüyorsu
nuz; gelin, biraz kendiniz de demokrat olun. Başkalarını mütemadiyen itham etmek, demok
rasiye aykırıdır, ttham, antidemokratik bir tutumdur. Hatası varsa ortaya koyarsınız; ama in
sanların zihinlerini okuyarak, mütemadiyen "Şöyle düşünüyor, böyle düşünüyor; zihninde acaba 
12 Eylül devamının usullerini uygulamak mı yatıyor?" gibi düşünceler yakışır mı? Bunları, 
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bu Meclislerde hâlâ mı müzakere edeceğiz? Daha demin üç tane yabancı vardı, isabet oldu, 
gittiler. Onlar da kendi parlamentolarını takip ediyorlar. Gelin de, bu davranışların üstüne 
çıkalım. 

Benim temennim, hiç olmazsa, bu yüzyılın son on yılını, Türkiye'de, yapıcı, pozitif politi
ka esası üzerine oturtalım. Bu memlekete negatifleri vermekten millet artık usandı. Hiç mi po
zitifi yok mu memleketin? Var, fevkalade güzel pozitifleri var. En güzel pozitifi, son 40 yıl içe
risinde, başka memleketlerin 200, 300 yılda alamadıkları demokratik mesafeyi aldı. İstediğiniz 
kadar inkâr edin. Bu kürsüler açıldı Türk Milletine, Türkiye Büyük Millet Meclisi, memleke
tin bütün meselelerini, enine boyuna görüşmektedir; bu kürsülerden, bir devletin başkanını, 
Cumhurbaşkanını tenkit etmek hürriyetiniz var, dışarıda da var; Hükümeti tenkit ediyorsu
nuz. Bundan daha büyük nimet olur mu? Bu nimeti, mütemadiyen kötülemekte bir mana var 
mıdır? Mütemadiyen, millete, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir çözüm yeri olmadığı mesa
jını vermekte sizin faydanız var mıdır? Yoktur; hiç birimizin faydası yoktur. Gelin de bunların 
üstüne çıkalım. 

27 Aralıkta yapılmış bir konuşmadan, o günkü bütçe müzakereleri çerçevesindeki bir ko
nuşmadan -asıl sayın sahibi de burada bulunmadığı bir sırada- parça alarak... Aslında, demin 
itirazda bulundunuz, eğer o talihsiz cümle gerçekten kullanılmışsa, kesilmesi lazımdı, kabul 
ediyorum; ama kesilmesi gereken bir husus da sizin bu konuşmanızdı. O günkü müzakerenin 
bir cümlesini alıp burada, bu kürsülerden konuşmalar nasıl yapılmalıdır?.. Burası akademi de
ğildir politika arenidir. Burası akademi değildir Sayın Bayâzıt; kusura bakmayın, burası tama
mıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde politikanın yapıldığı bir yerdir; devlet politikasının ya
pıldığı bir yerdir. Ne benim, ne zatı âlinizin, ne de hiçbirimizin, Türkiye Cumhuriyeti Başba
kanına veya bizlere politikanın nasıl yapılacağı dersini vermeye hakkı yoktur, olmamak da ge
rekir. Biz, bundan teeddüp ederiz; zatı âliniz de herhalde o niyetle yapmadınız. Bundan da 
eminim; ama Türkiye'de milletin hasret kaldığı bir şeyi, ben, o milletin bir vatandaşı olarak 
dile getirmek mecburiyetindeyim : Pozitif politika yapmak; politik kavga havasını bu memle
ketten silmek; Türkiye'de devamlı olarak muhalefet ve iktidar mefhumlarını "Siyah - beyaz 
kavgası" haline dönüştürtmemek. Bir yerde, gri renkte birleşmek lazımdır. 

Biz, bu kutupları kaldırdık. Türkiye kutuplaşmadan çok çekti, büyük ıstıraplar çekti; ar
tık, kutuplara yer yoktur; artık, iktidar ve muhalefet, kılıçla ayrılmış yerler değildir. 

Bakınız, "Sosyal demokrasi" diye savunduğunuz düşüncenin bir çeşidi bugün Fransa'da 
iktidardadır. Bugün, Fransız Başbakanı, uyguladığı ekonomik politika ile sağda sayılmaktadır 
sağda görülmektedir. Neden... Pozitif politika yaptığı için öyle sayılmaktadır. Dünyada kon-
septler değişti. Eminim ki, önümüzdeki olağanüstü kongrenizde, bu gündeme gelecektir. İçiş
lerinize karışmak istemem ama politik zihniyetler değişti. (SHP sıralarından "Karışıyorsun" 
sesleri, gülüşmeler) Gelin de, ne olur biraz mazinin tünelinden çıkarak, istikbalin pozitif, yapı
cı, teknolojiye açık... 

Bugün, hiçbir dünya parlamentosunda hatip olarak insanlar alkışlanmıyor artık. Uzun 
nutuklara hiçbir parlamentonun tahammülü yoktur. Ne bir Robespierre, ne de Clemenceau 
sözü geçiyor artık. Neden?.. Yapıcı olacaksınız. General De Gaulle'ün konuşmalarını takip bu
yurun, inceleyin, 15 dakikayı geçeni yoktur; çünkü, görüşü şuydu : "Dünyada, 15 dakika içine 
sığdırılmayacak hiçbir hakikat yoktur." Ama, eminim, Sayın Başkan bu kürsüyü serbest bı-
raksa ve eğer bu kronometreyi Sayın Başkan koymasa, zatı âlinizi bu alanda belki 
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2 - 3 saat dinleyecektik. Gayet de güzel bir hasbıhal olurdu; ama sizin, benim, hepimizin, bu 
Meclisin memlekete bir dakikasının maliyetini de zaman zaman siz hesaplıyorsunuz... 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — Sayın Bakan, 20 dakika oldu efendim. 
BAŞKAN — Sayın Gürpınar, 9 dakika 5 saniye oldu, makine var burada. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Tabiî, bu kadar negatif politikaya 

alışırsanız, matematiği de şaşırırsınız. Kusura bakmayın. Ama, buraya isteyerek çıkmadım. Keşke 
buraya çıkmaya zorlanmasaydım. Keşke 1990'ın ilk toplantısında bu neviden konuşmalar ya
pamasaydı. Temennim bunun son olmasıdır ve temennim bu kürsülere millete bizim verdiği
mizden daha iyisini nasıl vereceğinizi getirmenizdir. Daha iyisini nasıl vereceğimizi... 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Çok beklersiniz. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Devamla) — Biz çok beklemekten sıkılmayız sa

yın üstadım. Biz iktidardan hiç sıkılır mıyız? 
HtLMl ZtYA POSTACI (Aydın) — Her şeyi de duyuyorsunuz. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN ÎNAN (Devamla) — Asıl çok bekleyecek olan sizsiniz. 

Alternatifinizi veremezseniz, millet sizin ne olduğunuzu bilmez; hiçbir zaman size rey vermez. 
ALÎ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — inanmıyorsunuz değil mi Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI KÂMRAN tNAN (Devamla) — Benim soyadım tnan'dır, kusura bak

mayın. Kusura bakmayın; ama üzüntümü tekrar ederek sözlerime son vereceğim. 
Şahısları vurmak pahasına müesseseleri vurmamak lazımdır. Cumhuriyet Başbakanının 

bütçe kapanış konuşmasının bazı cümlelerini alarak onu şahsî ve tamamıyla izafî, sübjektif 
bir tefsire tabi tutmak suretiyle, onun şahsında Başbakanlık müessesesini yıpratmada ne sizin 
menfaatiniz vardır, ne bizim, ne de devletin vardır. Türkiye'de politika yapılacak çok mevzu 
vardır. Eğer hakikaten bulamıyorsanız, o zaman bir göz problemi var demektir. Çünkü, ben, 
zaman zaman düşünüyorum, bizim, hakikaten dile getirilecek çok yönlerimiz vardır. Çünkü, 
icraat yapanın hatası çok olur, hatasız olan hiç icraat yapmayandır. Hiç yapmayandır... Ona 
katılırım; hiç icraat yapmayanın hatası hiç olmaz. Bizim hatalarımız çoktur, gelin onlara eği
lin, bu söz edebiyatı ile artık 20 nci Yüzyıl sonunda politika yapılamayacağını lütfen kabul 
buyurun. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Baya zıt. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Sayın Başkan, Sayın Bakan, konuşmalarım sırasında 

kavgacı bir ortama sürükleme anlamında ve maksadım dışında bana bir niyet izafe ettiler. Ay
rıca, "küçüklük" deyimi anlamında beyanda bulundu, zatı âliniz de tebessüm ettiniz. Tuta
nakları incelemeye gerek yok. Bu iki konuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, içtüzükte, tutanak vardır, tebessüm yoktur, izninizle, tutanaklar 
geldiğinde itiraz noktanızı tetkik edeceğim, ifade buyurduğunuz gibi bir sataşma varsa, söz 
vereceğim. 

Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri gündeme geçiyoruz. 

— 565 — 



T.B.M.M. B : 61 9 . 1 . 1990 O : 1 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sayın Başkan, tutanaklar bize geldi, size gelmedi mi 
efendim? 

BAŞKAN — istical buyurmayın. Size gelen son sahife Başkanlığa da geldi; ama, izin ve
rirseniz bir öncesini, bir sonrasını da alalım, size daha sağlıklı bir söz hakkı ya da daha sağlıklı 
bir cevap verelim. 

t ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Bize geldi efendim. 
BAŞKAN — Aynı oturum içinde olmak kaydıyla bir şey fark etmeyeceğine göre, tutanak

lardan çekinmemiz için bir sebep var mı? Tutanaklar da henüz gelmedi değerli arkadaşlarım. 

Gündeme geçiyoruz : 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Ay
kut'un dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına; Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın 
vekülik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1081) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, okutup bilgileri
nize sunuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Ocak 1990 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gi
decek olan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tmren Aykut'un dönüşüne kadar; Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Bahreyn ve Kuveyt'e gidecek olan Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'tn dönüşüne kadar, 
Dışişleri Bakanlığına; Millî Savunma Bakanı ismail Safa Giray 'm vekülik etmesinin uygun görüldüğü
ne üişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1082) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Ocak 1990 tarihinde Bahreyn ve Kuveyt'e gidecek olan 

Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma 
Bakanı İsmail Safa Giray'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Taran Orman ve Köyişleri Bakanı Lutful-

lah Kayalar'in dönüşüne kadar, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına; Devlet Bakam ismet Ozars-
lan'ın vekülik etmesinin uygun gömülmüş olduğuna üişkin tezkerenin; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
Lutfullah Kayalar, hava muhale/eti sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetim gidemediğinden, Başba
kanın teklifi üzerine işlemden kaldırümış olduğuna üişkin Cumlmrbaşkanlığı tezkeresi (3/1083) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 21 Aralık 1989 gün ve 39 - 06 - 107 - 89 - 594 sayılı Yazınız. 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Aralık 1989 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-

ti'ne gidecek olan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'ın dönüşüne kadar; Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı tsmet özarslan'ın vekillik etmesi tlgi Yazı
mızla uygun görülmüştü. Ancak, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar hava 
muhalefeti sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidemediğinden, ilgi yazımızın Baş
bakanın teklifi üzerine, işlemden kaldırılmış olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — iran'a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer 'in dönüsüne kadar, Ulaştırma Ba
kanlığına; Devlet Bakam Güneş Taner'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum/mrbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1084) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Ocak 1990 tarihinde tran'a gidecek olan Ulaştırma Ba

kanı Cengiz Tuncer'in dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Güneş Taner'in 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. —Federal Almanya, Belçika,italya, Hollanda, irlanda, Taylant ve isviçre'ye gidecek olan Dev
let Bakam ve Başbakan Yardımcısı Ali Bozer'in dönüsüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılı
ğına; Devlet Bakam Mehmet Keçeciler'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1085) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Ocak 1990 tarihinde Federal Almanya, Belçika, İtalya, 
Hollanda, trlanda, Tayland ve isviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Ali Bozer'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Meh
met Keçeciler'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Dışişleri Bakam A. Mesut Yılmaz 'in, 6-11 Ocak 1990 tarihleri arasında Kuveyt ve Bah
reyn'e yapacağı resmî ziyarete katılması uygun görülen milletvekiline ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1086) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre ve
rilmiş bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın; 
1. Türkiye ile Bulgaristan arasında iki ülkeyi ilgilendiren konularda Kuveyt'te, 
2. Türkiye ile Bahreyn arasında Bahreyn'de, yapılacak görüşmelere katılmak üzere bir 

heyetle birlikte 6-11 Ocak 1990 tarihlerinde bu ülkelere yapacağı resmî ziyarete, Gümüşhane 
Milletvekili Ülkü Gökalp Güney'in de iştirak etmesi uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gündemin "Seçimler" kısmına geçiyoruz. 

V. — SEÇİMLER 

1. — 10/56 esas numaralı "Horzum Olayı ve Türkiye Emlak Bankası Eski Genel Müdürü ile 
ilgili iddiaların Gerçeklik Derecesini Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna" 
üye seçimi 

BAŞKAN — 10/56 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Üyelikleri için siyasî parti 
gruplarınca gösterilen adayların listesi, basılıp, sayıri üyelere dağıtılmıştır. 

Şimdi, listeyi okutup oylarınıza sunacağım : 
Horzum Olayı ve Türkiye Emlak Bankası Eski Genel Müdürü ile İlgili iddiaların Gerçek

lik Derecesini Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Aday Listesi (10/56) 

.Ana. P. (6) 
Ledin Barlas (Adana) 
Hasan Çakır (Antalya) 
Faik Tarımcıoğlu (Bitlis) 
Temel Gündoğdu (İstanbul) 
Şakir Şeker (Sivas) 
Hüseyin Aydın Arvasi (Van) 

SHP (2) 
Durmuş Fikri Sağlar (İçel) 
Mehmet Moğultay (İstanbul) 

DYP (1) 
Beytullah Mehmet Gazioğlu (Bursa) 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan listeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et

meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Araştırma Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 10 Ocak 1990 Çarşamba günü 
ikinci kattaki Anayasa Komisyonu toplantı salonunda saat 14.00'te toplanarak başkan, baş-
kanvekilİ, sözcü ve kâtip seçimi yapmalarını rica ederim. 
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2. — 10/38 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda açık bulunan bir üyeliğe seçim 
BAŞKAN — 10/38 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonundaki açık üyeliğe Sos-

yaldemokrat Halkçı Parti Grubunda tzmir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler...Kabul edilmiştir. 
3, — Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan bir üyeliğe seçim 
BAŞKAN — Kamu tktisadî Teşebbüsleri Komisyonundaki açık üyeliklerden birine, Doğ

ru Yol Partisi Grubunca, Artvin Milletvekili Sayın Hasan Ekinci aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tutanak geldi : Daha önce söylediğim gibi, maalesef, sayın üyeler, birbirlerinin sözünü 

kesmek ya da birbirlerine yakışmayacak ifadelerle sataşmak gibi, usulümüzde olmayan bir alış
kanlığı Başkanlık önleyemediğinden, ister istemez, hem .sıralardan, hem kürsüden bu arzu edil
meyen sataşmalar oluyor. 

Başkanlık olarak, vicdanî kanaatimi ifade ediyorum : Sayın Kırlı, elimde mevcut zabıtla
ra göre, bir önceki konuşmasında Sayın Üğdül'e, söylememesi gereken ve usulümüze, teamülü
müze uymayan bir ifadede bulunmuş. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ne zaman efendim?.. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, bitireyim. Sayın Kırlı, size söz de vereceğim efen

dim; ama müsaade buyurun. Bu kadar şüpheci, bu kadar güvensiz, bu kadar aceleci olmayalım. 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Bugünkü oturumda mı, geçen oturumda mı?.. 

BAŞKAN — Arz ettim efendim; elimde mevcut başka bir oturumdaki konuşmanızda Sa
yın Kırlı, zatı âliniz, Sayın Üğdül'e yakışıksız sataşmalarda bulunmuşsunuz, Sayın Üğdül de, 
bunu tutanaklardan okuduktan sonra, ilk defa bugün söz imkânı bulduğu için, konuşması es
nasında yine aşağıdan sataşmalar başlayıncaya kadar herhangi bir müdahalede, herhangi bir 
sataşmada bulunmamış. Gayet açık elimdeki tutanaklar siz değerli arkadaşlarımda da var. Vakta 
ki, o sataşmalar başladıktan sonra ve cihaz konuşmayı durdurduğu andan sonra, (tutanaklar 
burada) arkadaşlarımın topluca Başkanlığı İtham ettiği andan çok sonra, Sayın Üğdül, ger
çekten, söylememesi gereken bir kelimeyi, maalesef söylemiş; ama, şu anda kendisine bu söy
lenmemesi gereken kelime söylendiği için, "Buyurun, siz bu sebeple sataşmadan söz istediniz, 
söz veriyorum" dediğim arkadaşım da aynı sözü, aynı çirkin sözü, aynı usul dışı sözü, aynı 
yakışıksız sözü Sayın Üğdül'e söylemiş. 

HİLMt ZİYA POSTACI (Aydın) — İtiraz etseydi. 
BAŞKAN — Edecek zaten, merak etmeyin. 
Değerli arkadaşlarım, benim size anlatmak istediğim iki husus var. Birincisi, bizim taraf-

sıslığımızdan, özellikle bu konularda şüphe etmeyiniz, ikincisi,.. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, ikinci sözü kim Söyledi?.. 

BAŞKAN — Efendim, burada, okuyayım. Sayın Kırlı'nın müteaddit sataşmaları üzerine, 
Sayın Üğdül, maalesef, "Otur, oraya otur, konuşma... Biz şerefli insanlarız. (SHP sıraların
dan gürültüler) Otur... Otur... Şerefsiz" diyor. Ben bunu telaffuz ederken fevkalade üzülüyo
rum, eziliyorum arkadaşlar. Ama, bakınız, devam ediyor : "işte biz böyle yakalarız adamı. 
Zabıt var burada" diyor, Sayın Kırlı'nın daha önceki bir oturumda kendisine hakaret ifade 
eden konuşmasını, göstererek, zaptı sallıyor; burada gördük. "Kalk ayağa" diyor... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkanım... 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, Sayın Üğdül'ün yapmaması gereken şeyi söyle
diğim zaman nefis bir sükûnet; ama size yakıştırmadığım bir halinizi söylediğim zaman bu 
hazımsızlık... Yok bunun izahı. Şimdi, buna da, Sayın Türkçakal, lütfen kalkınız ve itiraz ediniz... 

Devam ediyor : "Sayın Kırlı (Balıkesir) — Şerefsiz, adi adam." diyor. Buyurun, zabıtta... 
Kalkın, itiraz edin lütfen. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — ttiraz edecek arkadaşlar var efendim. 
BAŞKAN — tstirham ederim... İstirham ederim... 
Değerli arkadaşlarım, her iki arkadaşım da, kendisine... 
ISMAÎL ÜöDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, geçen oturumdaki şeyi de söyleyim. 
BAŞKAN — Söyledim efendim. 
Şimdi, bütün olay, arkadaşlarımızın ilgili maddeye dayanarak sataşma dolayısı ile söz is

temesi değil mi? Söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Kırlı. 
HÎLMÎ ZtYA POSTACI (Aydın) — Bunu söyleyecektiniz; niye uzattınız Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Sayın Talay... 
M. tSTEMÎHAN TALAY (tçel) — Ben bir şey söylemedim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Şimdi, ben Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubuna saygımı, itinamı ve ona 

duyduğum önemi, değeri vurgulayarak, bazen bazı arkadaşlara müdahale ediyorum. Ben, me
sela Sayın TürkçakaPa, bunu, benimsemeyeceğini bildiğim için, hatırlatıyorum. 

Sayın Kırlı, istirham ediyorum, yeni bir sataşmaya meydan vermeden; lütfen, kişiliğinize 
vaki bu sataşma münasebetiyle görüşmenizi yapınız. 

Süreniz on dakikadır. 
Buyurun efendim. * 
t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Değerli üyeler, bu yüce kürsüde bir değerli milletvekili 

arkadaşımız, bence bu kürsüye, demokratik siyasal yaşamın gereklerine, karşılıklı hoşgörüye 
ve birbirimize saygı ile bağdaşmayan, hırçın, suçlayıcı ifadelerle şahsıma saldırdı. Bu saldırı
nın, Sayın Milletvekilinin televizyonda bütçe görüşmelerinin son gününde Sayın Baykal'ın ko
nuşması sırasında oturduğu yerden yaptığı çıkışlar nedeni ile seçim çevresinde aldığı tepkiler 
ve protestolardan kaynaklandığını biliyoruz; ancak bu, onun sorunudur. Ama, bu tepkiyi or
taya koyarken haysiyet ve şereflerle oynamak, bana göre, ilkelliktir ve bu kürsü ile milletvekilli
ği ile millevekillerinin onuru ile bağdaşmayacak bir davranıştır. Fakat, asıl önemli olan sorun, 
Meclisi yöneten Sayın Başkanın tutumudur. "Balık baştan kokar" atalar sözüne uygun biçim
de bu oturumu yöneten Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Ben bu sözünüzü sataşma saymıyorum. 
t.ÖNDER KIRLI (Devamla) — Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Size iade ediyorum. 
I. ÖNDER KIRLI (Devamla) — Açıkça, yanlı ve hatta partizanca davranış, Meclis Baş

kanının tarafsızlığı ile bağdaşmayacak bir yola girmiştir. 

Bakınız, bir sayfayı aşan tutanağın içinde, çok konuşmayı seven Sayın Başkanımızın, bunca 
ağır suçlamalara rağmen, konuşmaları kesen hiç bir müdahalesi söz konusu olmamıştır. Bu 
Meclisin Başkanı, Başkanlık Kürsüsünde oturan arkadaşlarımız, Meclisin ve Meclis üyelerinin 
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onurunu korumak, şereflere sataşmayı önlemek zorundadırlar ve hatibi, tçtüzük gereğince 
ikaz etmek, uyarmak, sözünü tavzih etmek görevi ile de yükümlüdürler. Bu, yapılmamıştır. 
Aksine, hatta, Sayın Başkan konuşmalar sırasında, "Stenograflar ANAP'lıdır diye mi korku
yorsunuz?" biçiminde, açıkça, tarafsızlığı çiğneyen ve o makama yakıştıramadığımız çirkin bir 
benzetme içine de girmiştir. Başkanlık makamını işgal eden bir sayın üyenin bu kadar parti
zan, yanlı tutumundan vazgeçmedikçe , üzülerek söylüyorum ki, bu Mecliste olayların bitme
yeceği kuşkusunu taşıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bütçenin son günkü konuşmalarında ne denmiştir?.. Ziraat Banka
sının kredilerinden ve batık kredilerinden söz edilmiş, Sayın tsmail Üğdül arkadaşımız da bu
na oturduğu yerden itiraz etmiştir. Şimdi soruyorum; Ziraat Bankası ve diğer bankalar kredi 
vermiyorlar mı? Bunların içinde, yekûnu milyarları aşan batık krediler yok mu? Bu Mecliste, 
Ziraat Bankasının batık kredileri konusunda Meclis araştırması sırasında, tZDAŞ'IN 7,5 mil
yar, kendisi şimdi bu Mecliste bulunan bir sayın üyenin şirketinin 3,5 milyar kredi kullandığı 
ve kredilerin geri dönmediği -şu anda hatırlayabildiğim ölçüde- Meclisin zabıtlarına geçmedi-
mi? Bankanın, elimizdeki 1987 yılına ait Devlet Denetleme Kurulu raporlarında belirtilen bir
takım yolsuzluklar, batık kredileri açıklıkla belirtilmiyor mu? Bankanın 1983, 1984, 1985; 1986 
yıllarına ait Denetleme Kurulu raporları hâlâ ortaya çıkmıyor. Neden Ziraat Bankasının ve ban
kacılık yapan KİT'lerin hesaplarını KİT Komisyonunca yıllardır görüşemiyoruz? Neden Zira
at Bankasının ve diğer kamu bankalarının denetimi için özel bir yasa getirmek istiyorsunuz? 
Türkiye'de bankaların yandaşlarca soyulduğunu sağır sultan biliyor. Horzumlac, Faruk Taşar
lar hangi paralarla semirdiler? 

FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Sataşmayla ne ilgisi var? 
BAŞKAN — Sayın Kırlı, "Usul" diyorsunuz... 
t. ÖNDER KIRLI (Devamla) — Efendim, sataşmanın esası bu. 
BAŞKAN — Başkanlığa usul dersi veriyorsunuz... 
t. ÖNDER KIRLI (Devamla) — Estağfurullah. 
BAŞKAN — Ama, siz usul dışına çıkmakta beis görmüyorsunuz. 
t. ÖNDER KIRLI (Devamla) — Şunu söylemek istiyorum Sayın Başkanım; Ziraat 

Bankası... 
BAŞKAN — Zatı âlinize kullanılmaması gereken bir hitap olmuştur, bunun cevabını ver

mek üzere, tarafgir Başkan size söz vermiştir... 
t. ÖNDER KIRLI (Devamla) — Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — "Hukukunuzu, kişiliğinizi aklayın" demiştir, siz Ziraat Bankasının batık 

kredilerinden... 
t. ÖNDER KIRLI (Devamla) — Efendim, anlaşma olmadı; oradan geliyorum. 
BAŞKAN — Ama, oraya kalırsa; orada siz, hiç yokken sataşmışsınız, o da cevap vermiş, 

karşılıklı sataşma doğmuş ve bu noktaya gelmişiz. 
I. ÖNDER KIRLI (Devamla) — Oraya geliyorum. Topluyorum efendim. 

- ALÎ ŞAKtR ERGİN (Yozgat) — Cevabını ver. 
t. ÖNDER KIRLI (Devamla) Cevabını veriyorum efendim. Ziraat Bankasının batık kre

dileri vardır ve bunları bu Mecliste söylemek de her üyenin doğal hakkıdır. 

— 571 — 



T.B.M.M. B : 61 9 . 1 . 1990 0 : 1 

Buna karşı, bütün bunlar bütçe görüşmeleri sırasında ortaya konduğunda, sadece Sayın 
Üğdül saldırganca itirazlar ve laf atmalarda bulunmuş, ben de "Siz ne kadar aldınız?" demi
şim. Doğrudur, zabıtlar bunu söylüyor. 

BAŞKAN — Peki, bu soru usulde var mı? (SHP sıralarından gürültüler) 
HİLMİ ZtYA POSTACI (Aydın) — Fıtık olduk. 
t. ÖNDER KIRLI (Devamla) — Efendim, suçlama bu değil midir? 
BAŞKAN — Evet, buyurun. 
t. ÖNDER KIRLI (Devamla) — Bence bu söz, terbiyesizce bir söz değildir ve kasta mah

sus bir söz de değildir. Çünkü, Türkiye'de kredi almak her vatandaşın doğal hakkıdır. Sadece 
Sayın Üğdül'e, en çok itiraz eden ve sadece itiraz eden bir milletvekili olması nedeniyle; asla 
hakaret kastı taşımadan, kredi almanın her yurttaşın hakkı olduğunu bilerek, kendisine "Siz 
ne kadar aldınız?" dedim. Bunun cevabı... 

MtLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GÎRAY (İstanbul) — Gayet masuml 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Lütfen, üzerindeki pasajı okur musunuz? 
t. ÖNDER KIRLI (Devamla) — Efendim, bir dakika... 
BAŞKAN — Sayın Üğdül, eğer görüşünüze aykırı bir görüş ifade ediliyorsa ve bu zatıâli-

nizin hukukunu ihlal ediyorsa, İçtüzükte de yeri varsa, söz istersiniz. Lütfen, oradan sataşma
yın, şu sataşma faslını bitirelim. 

t. ÖNDER KIRLI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, hayatımın her santimetrekaresinin 
hesabını her yerde, her zaman veririm. Bu kürsüde konuşurken kişiliklere saldırıdan vazgeç
meliyiz, bu ilkelliği bırakmalıyız. 

Bugün, zabıtta açıkça görüleceği gibi, Sayın Üğdül, benim hakkımda "Şerefsiz" sözünü 
kullanmıştır. Bunun bilinçli olarak kullanıldığına inanmıyorum, içtenlikle inanmıyorum. An
cak, Sayın Başkan müdahale etmeyerek, zabıtlara geçmesine izin vermiştir. Bu sözü, Sayın Üğ-
dül'ün geri almasını diliyorum, aksi halde, benim de aynı sözü kendisi hakkında kullanma hak
kım doğacaktır. 

Bu hususun yerine getirilmesini Sayın Başkandan diliyorum. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Kırlı, bir dakika lütfen... Ayrılmayın. 
Süreyi durduruyorum. 
Teklifinizi dikkate alarak müdahale ediyorum; çok konuşma özlemimden değil, size, "aman 

bırakmayın, biraz daha konuşalım" özlemimden değil. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Kırlı doğru söylemiştir; "Şerefsiz" kelimesi, bu çatı altında 

kullanılmamalıdır; kullanılmışsa bir şanssızlıktır, Ama elimdeki tutanakta (Ki, Sayın Kırlı'da 
da, grup başkanvekillerinizde de olduğunu zannediyorum; Sayın Türkçakal, Sayın Yılmaz, Sa
yın Gürpınar, sizde de olmalıdır) aynı değerli arkadaşım Sayın Üğdül'e hitaben, "Şerefsiz, adî 
adam. Şerefsiz sensin ulan" kelimelerini zapta geçmiş şekilde konuşmuştur. Ben, Sayın Üğ-
dül'ü bunu geri almaya davet etmeden önce, Sayın Kırlı kürsüden ayrılmadan, onun da bir 
şanssızlık eseri ifade ettiğini düşündüğümüz bu kelimeleri geri aldığını ifade etmesini rica edi
yorum. (SHP sıralarından gürültüler.) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sonra; önce Üğdül geri alsın. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırlı. 
I. ÖNDER KIRLI (Devamla) — Değerli başkanım, bütçe görüşmelerinin son günündeki 

konuşmalar sırasındaki düşüncelerimi de söyledim. Biliyorsunuz, burada hep konuşmalara karşı 
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birtakım sözler atılıyor, ve bu sözlerin çoğu, olayların gelişimi sırasında kendiliğinden olan sözler; 
çoğunda mantık da bulunmuyor., 

FAtK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Sürçülisan. 
t. ÖNDER KIRLI (Devamla) — Sürçülisan da oluyor, bilinçli de oluyor; onu demek iste

miyorum. 
Arkadaşımıza söylediğimde hakaret kastı taşımadığımı biraz önce beyan ettim. Tabiî, de

min Sayın Başkanın okuduğu zabıtlarda da .olduğu gibi burada kürsü önünde gerçekten, dav
ranışımın en çok da bana yakışmadığını kabul ediyorum; bir milletvekiline de yakışmadığını 
da kabul ediyorum; ama bunu tabiî bu kürsüden yapılan ve asla hiçbirimizin, hangimize yapı
lırsa yapılsın, kabul etmeyeceğimiz bir sataşmaya karşı olarak söyledim; Yüce Meclisten özür 
diliyorum. (Alkışlar) 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırlı. 
Sayın Üğdül, sizde yerinizden söyleyebilirsiniz. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz ben de oradan arz ede

yim. Lütfen... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Üğdül. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; öncelikle o söz için özür 
diliyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) Yalnız, 27.12.1989 tarihli bütçenin son günü yapılan 
görüşmeler sırasında SHP sözcüsü sayın arkadaşımız bankalardaki batık kredilerle ilgili ifade
leri sırasında, o krediler yani batık krediler konusunda isnatlarda bulundu; laf attığım zaman, 
"Yok böyle bir şey, ziraat Bankası böyle yapmaz" ifadesini kullandığımda, o da, güzel bir şe
kilde televizyonda bunu kullandı. O arada işte, Sayın Kırlı'nın "Sen ne kadar aldın?" ifadesi, 
o günden bugüne kadar beni rahatsız etmiştir. 

Altı yıldan beri buradayız; ben, bütün arkadaşlarımın, normal zamanlarda en küçük bir 
şekilde, değil kalbini kırmak, onun önünden dahi geçmem, ama şu kürsülerde, meydanlarda 
iftira atıldığı an, çamur atıldığı an... O zaman, kusura bakmayın... 

Bu laf için özür diliyorum, yalnız, biz de haysiyetimizle, şerefimizle milletvekilliği görevi
ni yapmak için gayret gösteriyoruz; hepimiz bu görevin ulvîliği ve bilinci içerisindeyiz. Siz mu
halefet olarak bunu kullanıyorsunuz; ama şahıslarımıza iş döndüğü zaman, biz cidden üzülü
yoruz ve bu üzüntümüz bazen had safhaya varıyor ve hırçınlaşmamız da bunun neticesidir; 
bunu da bilmenizi rica ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üğdül. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, Sayın tnan'ın konuşmasıyla ilgili tuta

naklar geldi mi? 
BAŞKAN — Henüz gelmedi efendim. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik programlarındaki 

çöküşün önlenmesi ve ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurulması için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gruplardan, sürenin azalması nedeniyle gündemin 1 
inci sırasında bulunan Sayın Tütüncü ve arkadaşlarının araştırma önergesinin görüşmelerinin 
tamamlanamayacağı kanaati doğmuştur. Bu itibarla, çalışmalarımızın yarın gündemdeki sıra
sına göre devamı sayın grup başkanvekillerimizin ortak önerisi şeklinde Başkanlığa sunulmuş
tur, ancak, birleşimi kapatmadan önce, Sayın Bayazıt'ın bir söz istemi vardır. 

Buyurun Sayın Bayazıt, Yerinizden ifade ediniz efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sataşmaya cevap vereceğim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, sataşma olduğu kanaatinde değiliz. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayan Başkan, "Küçüklük" deyimi kullanıldı, ve be

nim maksadımı aşan bir yorumla, bunu, konuları demokrasiyle bağdaşmayan platformlara çek
mek niyetiyle yaptığımı söylediler... Müsaade buyurursanız çok kısa olarak arz edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, izin verirseniz... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Ama o zaman... 
BAŞKAN — Zabıtları getirtemediğim için, Sayın Bakana bu konuda bir... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Olur mu efendim?.. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, biz, sizin, tabiî nezih üslubunuzdan arkadaşımıza bir hakaret 

kastı taşımadığınız inancındayız... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, olmaz efendim... 
BAŞKAN — Nedir efendim? O zaman Sayın Bakanın sataşma telakki ettiğiniz cümlesini 

tam söyler misiniz? 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Efendim o zaman zatıâlinizin oturumu kapatmamanız, 

tutanakların gelmesini beklemeniz gerikir. Çünkü, bu oturumdadır benim söz hakkım. 
BAŞKAN — Onda haklısınız. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Şimdi kapattığınız takdirde, bana söz hakkının doğma

dığını kabul etmiş olursunuz. 
BAŞKAN — Ama, burada bir şey daha var. Ben, sataşma sebebiyle söz isteyen sayın üye

ye, niçin... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Beyanlarımı küçüklük olarak tavsif etti... 
BAŞKAN — Ama hangisini? 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bütün beyanlarımı efendim. 
BAŞKAN — Bütün olmaz efendim, genelleme olmaz. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, bana inanmıyorsanız, lütfen tutanakları 

getirtin. 
BAŞKAN — Ama, hangi noktasına; onu söyleyeceksiniz efendim. Sayın Bayazıt, tuta

nakları getirteceğim, gerekirse genel Kurulu bekletirim... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bekletin efendim, benim hakkım. 
BAŞKAN — Ben, usule riayetkarım; ama usulün bir gereği var, onu uyguluyorum. Sataş

madan söz isteyen sayın üyeye sorulur; "Neden dolayı?" diye. "Her şeyden" denmez, 
"bütünüyle" denmez... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Özetleyeyim efendim : Sayın Başbakanın konuşmala
rından pasajlar alarak tahlil etmemi, Sayın Bakan küçüklük olarak nitelediler ve yine Sayın 
Bakan benim üslubumda, benim, yaklaşımımda, konuları demokratik olmayan bir platforma 
çekme niyetinde olduğumu ifade ettiler. Benim niyetimin dışında beyanlarda bulundular. Bun
lara, Sayın Bakanın "demedim" demesinin anlamı yok; demiştir, dolayısıyla benim de bir söz 
hakkım doğmuştur. 

. — 574 — 



T.B.M.M. B : 61 9 . 1 . 1990 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Bakan? 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Efendim, Sayın bakana niye soruyorsunuz? 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, tutanaklar olmadığı için... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Yok efendim, olmaz! 
BAŞKAN — Belki, Sayın Bakan, zatıâlinizin bu endişenizi izale edecek, size yakışır, sizin 

üzüntülerinizi ortadan kaldırır bir açıklamada bulunabilir. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Yok Sayın Başkan; izahat vermek, konuşmak benim 

hakkım, Sayın Bakanın değil. 
BAŞKAN — O halde, tutanakların gelmesi ne kadar zaman alır?.. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Tamam efendim, bekleyin, benim hakkım, Genel Kurul 

saat 19.00'a kadar bekler gerekirse. Demokratik hakkımı nasıl alırsınız efendim?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın B ayazı t. 
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkanım, izin verir misiniz?.. Belki 

lüzum kalmaz. 
BAŞKAN — Efendim, ben onu söyledim; ama arkadaşlarım âdeta benim dönüp Sayın 

Bakana danıştığımı, izin aradığımı, onay beklediğimi ilham etmeye, ima etmeye çalışıyorlar. 
Böyle bir şey yok; ben Sayın Bakana bir fırsat verdim. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sayın Bayazıt'ı dinleyelim efendim. 
BAŞKAN — Tabiî, dinleyelim Sayın Kumbaracıbaşı. 
Buyurun Sayın Bayazıt. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, konuşmamda, bu kürsüden yapılan ko

nuşmaların tutarlılığını esas olarak almış ve bazı titelikleri taşıması gerektiğini vurgulamıştım. 
Sayın Başbakanın 27 Aralık tarihli konuşmasından, zabıtlardan bölümler alarak, hiçbir 

suretle montaj yapmadan, hiçbir suretle onları aslî irtibatından soyutlamadan, okudum. Ha
tırlayacaksınız, Sayın Başbakan "Meseleleri bu çatının altında çözmeliyiz" dediler, ben de "Keşke 
bunu söyleyip inselerdi ve buna inansalardı" dedim, Normal olan kısımları da takdirle karşıla
dım. Ancak, vatandaşların ve siyasî partilerin toplanma hak ve hürriyetlerini sanki ortadan 
kaldırmaya yönelik bir söz şekliyle değerlendirdiğim -tabiî, değerlendirme sübjektif olabilir, 
zaten sübjektif olacaktır- sosaklarda hak aranması, halkın sokaklarda tahriki yaklaşımının, 
halkın politikadan soyutlanma arzusu ve halkın, 12 Eylül yönetiminin baskı ile yaptığının, bu
gün demokratik düzen içinde yapılmak istenmesi arzusu neticesi olduğunu vurguladım. Sayın 
Bakan, bu söz üzerine kalktı ve demin söylediğim; "Burası akademik bir kürsü değildir, aka
demik bir kürsü olmadığı için de ders verilemez" anlamıyla bir giriş yaptı. 

Kendileri haklılar. Zaten bana böyle bir müdahale yapılsaydı, "Ben rejisör değilim, ben 
politikacıyım, Mecliste nasıl konuşulması gerektiğini, ben öğretecek değilim; ama nasıl konu
şulması gerekmediğini, politikacı olmam nedeniyle tenkit edeceğim" derdim. 

Sayın Bakan, akademik bir konuşma yaptı, ders verir gibi bir konuşma yaptı. Kendisinin 
kişiliğine ve aramızdaki medenî münasebetle bağdaştıramadığım,' 'Küçüklük" gibi, "devletin 
valiliğini yapmış olmak" gibi bazı deyimler kullandı. 

Ben, Sayın Bakanı çoğunuzdan iyi tanıyorum; altı yıllık birlikte siyasî hayatımız var, bu
nun dört yıü aynı sokakta komşu geçti; komşuyduk Sayın Bakanla ve ben Sayın Bakanda, in
sanların rozetlerine göre yaklaşımlarda bulunacağı ve konuşmalar yapacağı hassamın olduğu
nu zannetmiyordum, böyle bir şey olabileceğini kabul etmiyordum; ama gördüm ki, insanlar, 
bazen, rozetlere göre konuşabiliyorlar. 
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Akbulut Hükümetinin -bu bir hakaret değildir, sakın üstüne alınmasınlar, her zaman kut
ladığım deyimdir- sayın ekleme bakanı, bugün buradaki konuşmasıyla, maalesef, kendisi hak
kındaki değer yargılarımı yıktı. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın milletvekilleri, gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, 10 Ocak 1990 günü 

saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.55 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse 'nin, TRT Kurumu ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu 

ve Devlet Bakam Mehmet Yazar'm yazılı cevabı. (7/994) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Mehmet Yazar tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını arz ederim. 1.12.1989 
Saygılarımla. 

İsmail Köse 
Erzurum 

1. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda 2 yılı aşkın zamandır istisna sözleşmesi yö
netmeliği ve ilgili mevzuata aykırı olarak 10 000'e yakın eleman alındığı iddia edilmektedir. 
1989 Mart ayında yapılan ve ilgili yönetmelik gereğince sonuçlarını bir ay içerisinde açıklamak 
Kasım ayında açıklandığı gözlenmiştir. Mülakat ise ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yazılı sınavda 
10P puan üzerinden 70 puan alınması gerekirken başarı notu 70 puanın altına çekildiği söylen
mektedir. Doğru mudur? 

2. Yurt dışı avrupa haberleri TRT kurumu tarafından takip edilmesi gerekirken, ENG 
VİDEO - İMAJ isimli bir firmaya büyük para karşılığında yaptırıldığı söylenmektedir. Doğru 
mudur? 

3. OR - AN sitesinde yine inşa edilen TRT kampusunun tefrişi HARFSAN LTD. Şirke
tine çok pahalıya yaptırıldığı, aynı firmanın kurumun ihtiyacı olan araç ve gereçlerini temin 
etmek için çaba sarfettiği ve bu firmayı TRT kurumunda üst düzeyde çalışan kişilerin yakınla
rının da ortak olduğu söylenmektedir. Doğru mudur? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 03-6-(10) 2855/7/994 29.12.1989 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 27 Aralık 1989 tarih ve 7/994-3817/17566 sayılı yazınız. 
Erzurum Milletvekili İsmail Köse tarafından verilen TRT faaliyetleri ile ilgili yazılı soru 

önergesinin cevabı ilişikte arz olunmuştur. 
Saygılarımla. 

Mehmet Yazar 
Devlet Bakanı 
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1. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda personel, 1954 sayılı Kanuna uygun olarak alın
makta ve çalıştırılmaktadır. İstisna akdi ile hizmek alımı ise 20 yıla yakın bir zamandan beri 
yapılmaktadır. Bazı hizmetler için sürekli eleman istihdamı yerine programın süresine bağlı olarak 
istisna akdi bulunmaktadır. 1989 Mart ayında yapılan sınavlar 55 ayrı program ve haber yapı
mı dalında açılmıştır. Sınavlar genel kültür, yetenek ve meslekî bilgi ile sözlü olmak üzere üç 
kademeli yapılmak üzere "olur"a bağlanmıştır. Bu kademelerin sonuncusu olan sözlü sınav
lar henüz gerçekleştirilmemiştir. Bu sebeple, sonuçların açıklanmasında bir gecikme söz konu
su değildir. 

Yönetmelik maddesinde 30 gün ibaresini muhtevi cümleden sonraki cümleler ^'...sonuç
lar, ayrıca ilgililere yazı ile de bildirilir. Başarılı olanların, belirtilen süre içinde Kuruma müra
caat etmeleri gerekir."., şeklindedir. Anlaşılacağı gibi madde tamamlanmış bir sınavın açıklan
ması ve müteakip işlemlerini düzenlemektedir. 

2. TRT Haber Dairesi Başkanlığı kurulduğu günden buyuna iç haberlerini kendi yurt 
büroları, bölge muhabirleri ve yurt muhabirleri ile sözleşmeli haber ajanlarından almakta ve 
yayınlamaktadır. Ancak, yurt dışına dönük olaylar ve bu olaylara ilişkin haberler tamamen 
yabancı ajanlardan, parça başı olarak çeşitli gazetelerin muhabirlerinden ve merkezden gön
derilen ekiplerce izlenerek alınmaktadır. 

Gözlenen şudur ki, özellikle yabancı ajanlardan alınan haberler, ya alınan ülkenin olayla
ra bakış açısı ve yorumu doğrultusunda gelmekte ya da kendi ülke çıkarlarının doğrultusunda 
oluşturulmaktadır. Sağlıklı, istenilen ölçülerde ve ülkemizin rejim ve politikası ile doğru oran
tılı haber ancak ya kendi ekiplerimizce izlendiği veya parça başı çalışan Türk uyruklu gazete 
muhabirlerince izlenerek alınabilmektedir. Bundan hareketle TRT Haber Dairesi Bünyesinde 
bulunmak üzere "Yurt dışı büroları" kurulması için gerekli tedbirlerin ittihazı yolundaki ça
lışmalar devam etmektedir. Yine aynı görüş ve düşünce ile ön çalışmalar yapılırken maliyet 
hesapları çıkarılmış, Ankara'dan çok lokal yurt dışı haber izlemelerinin yapılışı ve yurt dışına 
giden Devlet Yöneticilerinin takibi sırasında yapılan harcama miktarı ortaya çıkmıştır. 

1.1.1988 - 31.12.1988 tarihleri arasında yurt dışına (Yalnız Avrupa ülkelerine) gönderilen 
haber elemanlarının iş avansı, zarurî masraf ödemeleri, konut fonu ve yol ücretlerinin tutarı 
1 Milyar 205 Milyon 570 Bin 973 Liradır. (Dosya No: 1) Bu miktara kamera kiralamaları da 
dahil edildiğinde bu rakam 2 Milyar Türk Lirası'nın üzerine çıkmaktadır. 

1989 yılı ilk altı ayında Avrupa'daki yabancı firmalara ödenen ve faturası Türkiye Radyo 
Televizyon kurumu muhasebesine intikal etmiş sadece kamera ve montaj kiralarının tutarı 466 
Milyon 774 Bin 015 Türk Lirasıdır. 

1.1.1989 - 26.9. 1989 tarihleri arasında yurt dışına gönderilen haber elemanlarına ödenen 
sadece yol, zarurî masraf, iş avansı ve yevmiye toplam tutarı 1 Milyar 1 Milyon 704 bin 715 
Türk Lirasıdır. Bu rakamlar karşısında Sayın Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin yönelttiği 
sorunun cevabı ortaya çıkmaktadır. Ekte sözleşmesi sunulan Belçika'da N.V. Eng Video Hou-
se Haber kuruluşu Eylül 1989 tarihinde Kurumumuza başvurarak, bütün Avrupa ülkelerini 
kapsamak ve TRT Kurumunun yurt dışından servis yapan haber elemanlarından ücretleri ken
dilerince ödenmek kaydıyla bir haber ağı kurma teklifini getirmiştir. Getirilen bu teklifte, bir 
yıl süre ile TRT'nin bütün Avrupa ülkelerinde takip edeceği haberler, 22 çekim ekibi, kamera, 
montaj, band ücretleri, yurt dışında TRT'nin yararlandığı Türk Gazeteci ve Muhabirlerinin 
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TRT adına haber takip ücretleri, Avrupa ülkeleri arasında dolaşım yol ve harcırah ücretleri, 
ile günlük yevmiyeleri, Brüksel'de TRT bürosu kurutması, her türlü telefon, teleks, fax, araba 
tahsisi ile bunların masrafları, teklifi getiren N.V. Eng Video House Firmasına ait olmak üzere 
750 Milyon Türk Lirası talep edilmiştir. 

Sadece 9 aylık bir zaman için TRT'nin Avrupa Ülkeleri için harcadığı 1,5-2,5 Milyarlık 
tahmini gideri karşısında 1 yıllık 750 MHyon TL. anlaşma teklifi uygun bulunmuştur. Teklif 
getiren firma Hakkında gerekli tahkikat yapılmış, Brüksel'de sürekli ikamet eden 32. Gün Ya
pımcısı Mehmet Ali Birant'dan da araştırmanın olumlu gelmesi sonucu konu Yönetim Kuru
lunca incelenmiş ve teklif edilen yıllık sözleşme ücreti uygun bulunmuş ve ekli sözleşme imza
lanmıştır. 

N.V. Eng Video House Firmasından ayrıca, sürekli irtibat kurabileceğimiz bir temsilcisini 
Ankara'da bulundurması istenmiş firma, herhangi bir problem vukuunda tmaj Limited Şirke
tinin kendilerinin temsilcisi olduğunu bildirmiştir. Ancak şu ana kadar herhangi bir promlem 
sözkonusu olmamıştır. 

Sonuç olarak, TRT Kurumu bu anlaşmayı yaptığı 26.9. 1989 tarihinden itibaren 4 aylık 
sürede Avrupa ülkelerine haber için eleman göndermemiş, hiç bir araç gereç kirası ödememiş 
buna karşılık anlaşma çerçevesinde 74 önemli olayı bütün unsurlarıyla ve tam bir çağdaş ha
bercilik kuralı içinde Türk kamuoyuna iletmiştir. Bir yıllık anlaşmanın bitiminde, TRT Haber 
Merkezi Hem bütün, Avrupa çapında istediğimiz ölçülerde, Çağdaş çalışma yöntemleriyle ha
berciliğini yapmış, hem de önemli miktarda tasarruf sağlamış olacaktır. 

3. OR-AN yolunda inşa edilen TRT Sitesinin tefrişinin HARPSAN LTD. Şirketine yap
tırıldığı, ayrı firmanın Kurumun ihtiyacı olan araç ve gereçlerini temin için çaba sarfettiği doğ
ru değildir. Henüz bu konuda bir ihale yapılmamıştır. Bu sebeple de sorunun; firmaya TRT 
Kurumunda üst düzeyde çalışan kişilerin yakınlarının ortak olduğu bölümüne verilecek bir ce
vap bulunmamaktadır. 

2. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Sağlık Master Planına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam 
Halil Şıvgın'ın yazdı cevabı. (7/997) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından Yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Cevdet Selvi 
Eskişehir 

1) Sağlık Bakanlığı için DPT tarafından hazırlattırılan Sağlık Master Planı'nın son du
rumu ne olmuştur? 

2) Bir ingiliz firmasına hazırlatılan raporun yanlışlarla dolu olduğu doğru mudur? 
3) Sağlık Master Planı'nın içinde ilaç ile ilgili bir tek satırın olmadığı gerçek mi? 
4) Bu rapor için 1,5 milyar TL. ödendiği doğrumudur? 
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T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM 9239/16—7/997 3.1.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 12.12.1989 gün ve Kan. Kar. Dai. Bşk. 7/997-3848/17680 sayılı yazı. 

Eskişehir Milletvekili Sayın M. Cevdet Selvi tarafından Bakanlığıma yöneltilen önerge Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından sağlık sektörü ana planının hazırlanmasını sağla
mak üzere anılan Müsteşarlıkça yaptırılan Türkiye Sağlık Sektörü Master Planı ile ilgili oldu
ğundan cevaplandırılmamıştır. 

Bilgilerinize arzederim. 
Halil Şıvgın 

Sağlık Bakanı 

3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, Eskişehir E Tipi Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin 
Aydın Cezaevine nakli sırasında meydana gelen olayların sorumluları lıakkmda ne gibi işlemler yapıldığı
na ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazdı cevabı. (7/999) 

T.B.M.M. BAŞKANLIĞINA 
Aşağıdaki sorularıma adalet Bakanı Sayın Oltan Sungurlu'nun yazılı olarak cevap verme

si için gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla, 

Fikri Sağlar 
tçel 

1 Kamu oyunca çok iyi bilinen, 8-9 Ağustos 1989 tarihinde Aydın Cezaevi ile ilgili geli
şen olaylarda, sorumlu olan yetkililerle ilgili araştırma belirtilmişmidir? ölenlerin ve olayların 
sorumluları bulunmuşmudur? Bulunmamışlarsa kimlerdir ve haklarında ne gibi işlemler ya
pılmıştır? 

2. Cezaevi yetkilileri, kabul ettikleri hükümlü ve tutukluların taleplerini yerine getirme
dikleri kamu oyunca izlenmektedir. Bu durum açıkça, tekrar kamu vicdanını rahatsız edecek 
yeni bir olayı hazırlamak istercesine bir davranış içine girildiği kuşkusunu veriyor? Bu Devlet 
yöneticiliği düşüncesi ile bağdaşırını? Bakanlığın yetkililere böyle davranmaları doğrultusun
da herhangibir telkinde bulunuldumu? 

3. Aydın'a getirilen tutuklu ve hükümlülerin tekrar Eskişehir E Tipi Cezaevine götürü
leceği haberleri doğrumudur? Böyle bir hazırlık varmıdır? 

4. Eskişehir Cezaevinde yaşam koşullarının daha da ağırlaştırıcı, insanca yaşam için ilk 
gerek olan temiz hava alma alanlarının yeni düzenlemelerle yok edildiği doğrumudur? Ceza
evleri çağımızda yüz karası olacak durumlara çevirmek düşüncesi, bırakınız demokratik reji
mi,' insan haklarına sığar mı? 

5. Tüm ceza ve tutuk evlerinin iyileştirilmesi doğrultusunda çok şey söylendiği halde 
verilen beyanat ve vaatlerin doğru olmadığını görmekteyiz. Ciddî ve tutarlı bir şekilde, ceza 
ve tutuk evlerinin iyileştirilmesi, içerisinde yaşanır hale gelmesi için, gerekli tedbirler ne zaman 
alınacaktır. 
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T. C. 
Adalet Bakanlığı 
Sayı : 14— 7/999 3.1.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli 14.12.1989 tarihli ve 7/999/3698/17199 
sayılı yazıları. 

tlgi yazıları ekinde alınan ve tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar tarafından verilen ve 
yazılı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

Sayın 
Durmuş Fikri Sağlar 
tçel Milletvekili 

Şahsıma tevcih ettiğiniz soru önergenizin cevabı aşağıda takdim kılınmıştır. 

1. Eskişehir Özel Tip Cezaevinde, toplu firar için iki ana tünel ile iki tünele, alt yapı mer
kezlerine ulaşan ara tüneller açıldığı, bazı bölümlerinin duvarları delinerek bloklar arası irti
batın sağlandığı» cezaevi zemininin delindiği, bu durumda her an toplu bir firarın olabileceği 
22.6. 1989 tarihinde tesbit edildiğinden, bu cezaevindeki hükümlü ve tutukluların tamiratı bit
miş olan Aydın ve Nazilli E Tipi Cezaevlerine nakledilmeleri ve Eskişehir özel Tip Cezaevinin 
onarıma alınması, 26.7.1989 tarihinde tarafımdan onaylanmıştır. 

Açlık grevinde bulunan ve nakillerine karar verilen bu cezaevindeki tüm hükümlü ve tu
tukluların tamamı nakledilmeden önce, 2.8.1989 tarihinde dahiliye ve hariciye mütehassısı bi
rer tabibe muayeneleri yaptırılmıştır. Nakil için şevklerinin yapılmasına dair mani halleri bu
lunmadığı raporu alındıktan sonra, aynı gün saat 08.00'de hükümlü ve tutukluların nakil işle
mine başlanmıştır. 

Nakil ve taşıma sırasında hükümlü ve tutuklular için gerekli tıbbî tedbirler alınarak, 
doktor nezaretinde ambulans takviyesi ile Aydın ve Nazilli E Tipi Cezaevlerine sevk edilmişler
dir. Sevk sırasında sis sık verilen molalarda hükümlü ve tutuklular doktor kontrolüne tabi tu
tulmuşlardır. 

Açlık grevinde olanlardan Aydın E Tipi Cezaevine nakilleri yapılan ve mütehassıs'hekim
ler tarafından nakillerine sağlık yönünden mani halleri bulunmadığına dair rapor verilen hü
kümlü Mahmet Yalçınkaya ile tutuklu Hüseyin Hüsnü Eroğlu'nun sağlık durumlarının kötüye 
gitmesi üzerine, Aydın ili Devlet Hastanesine aynı gün saat 22.00 sıralarında yatırıldıkları, an
cak tıbbî müdahaleye rağmen kurtarılamayarak her ikisinin de vefat ettiği, ölüm sebeplerinin, 
açlığa ve susuzluğa bağlı dehitrasyon ve ketozis sonucu koma ve şoktan meydana geldiği, yapı
lan adlî muayene ve otopsi sonucunda anlaşılmıştır. 
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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca; olayla ilgili soruşturmaya başlanmış ve yapılan hazır
lık tahkikatı sonucunda, ölüm olayının meydana gelmesinde, dışarıdan herhangi bir etkinin 
tespit olunamadığı, ölümün kendi eylemleri sonucu meydana geldiği gerekçesiyle, 8.8.1989 ta
rihli ve 1989/1260 sayılı takibata mahal olmadığı kararı verilmiştir. 

Sorumlular ve cezaevi yetkilileri hakkında müfettiş marifetiyle idarî yönden yaptırılan tah
kikat henüz devam etmektedir. 

Bu olay dışında 8-9 Ağustos 1989 tarihlerinde, Aydın E tipi cezaevinde başka bir olay mey
dana gelmemiştir. 

2. Cezaevi yetkilileri, hükümlü ve tutukluların taleplerini titiz bir şekilde incelemekte, 
kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olanları yerine getirmektedir. Mevzuata uy
gun olmayanlar yerine getirilmeyip, bu konuda Bakanlığıma bilgi verilmektedir. 

3. Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine nakledilen hükümlü ve tutukluların, tekrar Eskişehir 
özel Tip Kapalı Cezaevine nakilleri, şu anda düşünülmemektedir. Eskişehir özel Tip Cezaevi
nin tamiratı bittikten sonra ne şekilde kullanılacağı hususunda karar verilecektir. 

4. Eskişehir özel Tip Kapalı Cezaevinde, yeni düzenlemelerle, temiz hava alanlarının yok 
edilmesi gibi bir durum sözkonusu değildir. Ancak, hükümlü ve tutukluların firar etmelerini 
önlemek amacıyla ve hizmet gereklerinin elverdiği ölçüde önleyici tedbirler alınmıştır. Bu ted
birler de Avrupa cezaevi kurallarına uygun bulunmaktadır. 

5. Ceza tnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların infazına Dair Tü
zükte Avrupa cezaevi kurallarına uygun değişiklikleri kapsayan tasarı Danıştayın incelemesin
den geçmiş ve Bakanlar Kurulunca tasarının yürürlüğe konulmasına karar verilmiş, ancak, Resmî 
Gazetede henüz yayımlanmadığından yürürlüğe girmemiştir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
4. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum Emniyet Teşkilatının belediyeye dan su 

borcuna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1002) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 13.12.1989 

Saygılarımla. 
ismail Köse 

Erzurum 
1. Erzurum Belediyesinin Erzurum Emniyet Teşkilatının kullanmış olduğu su karşılığın

da 100 milyon alacağı tahakkuk etmiş, ancak bugüne kadar tahsil edilememiştir. 
2. Bu meblağın yıl sonuna kadar ödenip ödenmiyeceğinin bildirilmesi. 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 8.1.1990 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı : 015472 
Şube : Top. 01. (E) 

Konu : Erzurum Milletvekili 
ismail Köse'nin Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 20 Aralık 1989 gün ve Kan. Kar. Md. 

7/1002—3864/17827 sayılı yazısı. 
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Erzurum Milletvekili İsmail Köse tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sürülen 
hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nün kullanmış olduğu su bedeli karşılığında, Erzurum 
Belediyesine olan Yüzbeşmilyon üçyüzotuzyedibin doksaniki (105.337.092) TL. lık borcun Beş-
milyononbin (5.010.000) TL. sı 1989 yılı içerisinde ödenmiştir. 

2. Bu meblağın geriye kalan yaklaşık Yüzmilyon (100.000.000) TL.lık bölümü 1990 Ma
li Yılı Bütçesinden ödenmek üzere planlamaya alınmış olup, en kısa zamanda ödenecektir. 

Arzederim. 
Abdülkadir Aksu 

tçişleri Bakanı 

5. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin Suriye Hükümetinin dostlukla bağdaşmayacak davranıs-
lartnt önlemek için ne gibi yaptırımlar uygulanacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı 
A. Mesut Yûmaz'ın yazılı cevabı. (7/1005) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarfından Yazılı olarak yanıt
landırılmasını saygı ile dilerim. 

öner Miski 
Hatay 

Bugünkü basınımızda Suriye Enformasyon Bakanı Mohammet Salman'ın Güney Kıbrıs 
basınında çıkan Hatay ile hezeyanlarını nefretle okudum. 

Kısa bir süre önce Hatay sınırları içinde düşürülen Kadastro uçağımızın olumsuz etkileri 
geçmeden verilen bu talihsiz demecin iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmayacağı açıktır. 

Kırk asırlık Türk yurduna uzanacak elleri biz Hataylılar her zaman kırabilecek güçteyiz. 
Bunun böyle bilinmesinde yarar vardır. 

Suriye Hükümetinin dostlukla bağdaşmayacak bu tür davranışlarını önlemek için Hükü
metiniz ne gibi yaptırımlar uygulamayı düşünmektedir? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 8.1.1990 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/49-8 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakahğın 27.12.1989 tarih ve K.K.Gn.Md. 07/106-1312/05926 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili Sayın öner Miski'nin Suriye ile ilişkilerimiz hakkındaki soru önergesi
nin cevabı ekte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
A. Mesut Yılmaz 
Dışişleri Bakanı 
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Suriye bağımsızlığım kazandıktan hemen sonra Hatay üzerinde hak iddia etmiştir. Bila
hare, Baas Partisinin yönetime gelmesiyle Suriye hükümetlerinin Hatay'ın ilhakım milli bir hedef 
olarak sunmaya gayret ettikleri görülmüştür. Bu duruma karşılık tarafımızdan, her vesileyle 
ve her düzeyde, bu tür hayalî iddiaların ve teşvik edilmeye çalışılan gayri ciddi taleplerin iki 
ülke arasında gelişmesini arzuladığımız ilişkileri zedelemekten başka bir amaca hizmet edeme
yeceği, bu nedenle de bunlara izin verilmemesinin gerektiği vurgulanmıştır. Nitekim, 1986 ve 
1987 yıllarında iki ülke Başbakanlarının karşılıklı ziyaretleri çerçevesinde yapılan temaslarda 
bu konudaki duyarlılığımız o zamanki Başbakanımız tarafından özellikle vurgulanmış ve Su
riye'nin bu tutumunu değiştirmesi istenmiştir. 

Suriye yöneticilerinin Hatay'la ilgili iddialarının, Türkiye ile ilişkileri zedelemekten başka 
bir sonuç vermeyeceğini idrak etmekte olduklarını tahmin ettiğimiz bir sırada, Suriye Enfor
masyon Bakanının ahiren GKRY'den bir grup gazeteci ile görüşürken "Hatay meselesinin ha
len bir durgunluk döneminde bulunduğunu ve Hatay'ın Arap toprağı telakki edildiğini" ifade 
ettiğine dair haberler, olayın hemen ertesinde tarafımızdan yapılan Bakanlık açıklamasında 
da belirtildiği üzere, iki ülke arasında gelişmesine çaba gösterdiğimiz ilişkilere gölge düşüren 
ve bu münasebetlere hakim kılmak istediğimiz hava ile tamamen çelişen bir durum yaratacak 
nitelikte olarak değerlendirilmiştir. Nitekim, tarafımızdan derhal Suriye Hükümeti nezdinde, 
gerek Ankara, gerek Şam'da paralel girişimlerde bulunularak, Suriye Enformasyon Bakanının 
bu beyanları hakkında izahat istenmiş ve Suriye Hükümetinin ikili ilişkilerimize zarar verecek 
nitelikteki bu tür beyanlara izin vermeyecek tedbirleri almasının zorunlu görüldüğü belirtil
miştir. Suriye tarafı bu girişimlerimize verdiği cevaplarda, Suriye Enformasyon Bakanının ken
disine atfedilen ifadelerde bulunmadığını, sözü edilen beyanın tahrif edilerek yayınlandığını 
ileri sürmüştür. 

Topraklarımızın ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Hatay konusunda Türkiye bakımından 
bir meselenin mevcut olmadığını belirtmeye ihtiyaç dahi görülmemektedir. Hükümetimiz bu 
konuda ileri sürülen iddiaları daha ziyade iç politik nedenlerle kamuoyunu tahrik veya tatmin 
etmeye yönelik sorumsuz beyanlar olarak görmekte ve değerlendirmektedir. Bu türden iddia
ların sadece Türkiye - Suriye ilişkilerinin gelişmesini arzu etmeyen iç ve dış çevrelerin emelleri
ne hizmet edeceği Suriye Hükümetince giderek daha iyi anlaşılacaktır. Bu görüşlerimiz, her 
vesileyle gerek Ankara'da gerek Şam'da Suriye'li yetkililere izah edilmektedir. 

Komşu ülkelerin birbirlerinin güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermelerinin dost
luğun ve işbirliğinin en önemli koşulu olduğu şüphesizdir. Uluslararası ilişkilerin vazgeçilme
yecek bu temel ilkeleriyle bağdaşmayan tahrik edici beyanları yapanların bunun ilişkilerde ço
ğunlukla onarılması güç sonuçları olabileceğini göz önünde bulundurmalarının önemi izahtan 
varestedir. Zaman zaman yukarıda değinilen türden beyanlarda bulunan ve ileride de buluna
bilecek olan Suriye'li yetkililerin bu davranışları ile Suriye'nin menfaatlerine zarar verdikleri
nin bilincine varmalarını temenni ediyoruz. Türk Hükümetinin daha ziyade kişi muhayyilesi
nin sınırlarıyla ilgili ve esasen Suriye Hükümetince de üstlenilmeyen bu beyanlar nedeniyle Su
riye'ye karşı yaptırımlar uygulamayı düşünmesine gerek olmadığını da bu vesileyle ifade etmek-
isterim. 

6. — içel Milletvekili M. İstemi/um Talay'm, Bayan Özal'ın Tbpkapı Sarayım yaptığı ziyarete 
ilişkin sorusu ve Kültür Bakam Namık Kemal Zeybek'in yazılı cevabı. (7/1011) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunlarımın Sayın Kürtür Bakanı Namık Kemal Zeybek tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
İstemi han Talay 

İçel 

Bakanlığınızdan bir süre önce müze müdürlüklerine gönderilen bir genelgede Çankaya 
Köşküne dekoratif eşya gerektiği dolayısıyla bazı tablo ve sanat eserlerinin bu amaçla değer
lendirilmeye alınması istenmişti. 

1. Eski eserleri korumak ve aynı zamanda halkın müzelerde tarihi eserleri görerek sev
mesini sağlamak Kültür Bakanlığının en başta gelen görevidir. Durum böyle iken müze niteliği 
olmayan ve bir lojman özelliği ağır basan Çankaya Köşküne bu değerli eserlerin verilmesi yan
lış bir uygulama değil midir? 

2. Böyle bir istek Bakanlığınıza Sayın Turgut özal'dan mı yoksa Sayın Semra özal'dan 
mı gelmiştir? 

3. Sayın Semra özaPın 13 Aralık günü Topkapı Sarayı'nı ziyaret,ederek padişah portre
lerinin ve porselenlerin bulunduğu bölümlerle hazine dairesini gezmesi Çankaya Köşküne tari
hi eser seçimiyle ilgili bir ziyaret midir? 

4. Sayın Semra ÖzaPın Topkapı Sarayı'ndaki ziyareti neden basına ve halka kapalı ola
rak gerçekleştirilmiştir? Gazetecilerden saklanmak istenen bir durum mu vardır? 

5. Sayın Semra özal bu ziyaret sonucunda bazı eserleri beğenip köşke götürmek üzere 
bir seçim yapmış mıdır? 

6. Bu kıymetli eserlerin korunma ve kaybolma sorunları ve hatta taklitleriyle değiştirile
bilme durumları Bakanlığınızca değerlendirilmiş midir? 

7. Asım Ekren'in kıyılarımızdaki güzel koylara el koyması yadırganırken şimdi bir de 
Sayın Semra ÖzaPın basına kapalı bir şekilde hazine dairelerinde dolaşmasını halkımızın bü
yük bir kuşkuyla izlediğinin farkında mısınız? 

T.C. 
Kültür Bakanlığı 28.12.1989 
Sayı : ÖZK/1318 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 21 Aralık 1989 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1011-3900/17945 sayılı yazınız. 

Sayın Semra özal'in Topkapı Sarayına yaptığı ziyarete dair İçel Milletvekili Sayın M. tste-
mihan Talay'ın yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Gereği arz olunur. 
Namık Kemal Zeybek 

Kültür Bakanı 
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Bakanlığımıza bağlı müzelerin depolarında bulunan ve tarihî eser niteliğinde olmayan ba
zı tabloların ve dekoratif diğer eserlerin; Cumhurbaşkanlığı köşkünde, Devlet konuk evlerinde 
Büyükelçilik binalarında değerlendirilmesi fikrinden hareketle bir tespit çalışması yapılması 
ilgili Genel Müdürden istenilmiştir. Genel Müdürün yazdığı yazı bu konuyla ilgilidir. Esasen 
böyle bir uygulama Sayın tsmet inönü'nün Reisicumhur olduğu dönemde de yapılmıştır. Bu
nunla ilgili belgeler ektedir. 

1. Çankaya köşküne müzelerimizde sergilenen eserlerin verilmesi söz konusu değildir. 
2. Bakanlığımıza böyle bir istek gelmemiştir. 
3. Cumhurbaşkanımızın Sayın Eşinin müzeleri ziyareti örnek bir davranıştır. 
4. Bu sorunuzun muhatabı Bakanlığımız değildir. 
5. Böyle bir durum söz konusu değildir. 
6. Bakanlığımız tarihî eserlerin korunması konusu üzerinde titizlikle durmaktadır. 
7. Cumhurbaşkanımızın Sayın Eşinin müzelerimizi ziyaretinin tenkit değil, takdir edil

mesi gereken bir davranış olarak görülmesi gerektiği görüşündeyiz. 

Maarif Vekilliği Yüksek Katına 4.1.1943 
Ankara 

407/956 sayı ve 3.6.1942 tarihli emrü devletleri ile Reisi Cüm Sarayına verilmesi kararlaş
tırılan eserler teslim edilmişti. 

Ancak bir miktar Çin, Avrupa, Yıldız Porseleni avaniye daha ihtiyaç olduğu cihetle gerek
li görülen ve bir listesi ilişik olarak takdim kılınan parçalar ayrılmıştır. Bunlar Müzemizin de
polarında bulunan ve teşhir kabiliyeti olmayan mükerrer eserlerden bulunduğu cihetle veril
mesi hususunun yüksek müsaadelerine bağlı bulunduğunu ve tel ile emirlerini beklediğimi sonsuz 
saygılarımla arz eylerim. 

Topkapı Sarayı Müzesi 
Müdürü 

Maarif Vekilliği Yüksek Katma 22.1.1943 
Ankara 

18.1.1943 tarih ve 407/75 sayılı Antikiteler ve Müzeler dairesi sözlü emri devletleri cevabıdır. 
Reisicumhur sarayına konulmak üzere verilmesi emir buyrulan yüz yedi kalem eşya Millî 

Saraylar Müdürlüğüne testim edilmiş ve müfredatını gösteren üç kıt'a listede ilişik olarak tak
dim kılınmıştır. 

Bilvesile derin hürmetlerimi arzeylerim. 
Topkapı Sarayı Müzesi 

Müdürü 
Türkiye 

Riyaseticumhur 11.2.1943 
Daire Müdürlüğü 

776 

Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğüne 
istanbul 

Maarif Vekilliğinin 3 Haziran 1942 tarih ve 407/955 numaralı tezkereleri ile Riyaseticum
hur Köşküne konulmak üzere Topkapı Sarayı Müzesinde bulunan mükerrer eserlerden ayrıl
mış olan ve tesellüm edilen eşyaya ait iki kıta makbuz ilmühaberi ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

Saygılarımla. 
Daire Müdürü 
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T.C. 
Maarif Vekilliği 

Antikiteler ve Müzeler Müdürlüğü 18. II. Kânun 1943 
Sayı : 407/75 

Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğüne 
İstanbul 

4.1.1943 Tarih ve 7862/4 sayılı yazı karşılığıdır : 
Listesi ilişik Yüzdokuz kalem eşyanın Reisicumhur Sarayına konmak üzere mesul memu

ra teslimini, listelerden üçer nüshanın gönderilmesini rica ederim. 
Maarif Vekili 

Yücel 
T.C. 

Maarif Vekâleti 
Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü 

Sayı : 863-35-14/04507 

özet : Riyaseticumhur ve Dış-tşleri Köşkünde 14.9.1960 
bulunan eşyalar hk. 

Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğüne 
İstanbul 

Ankara'deki Riyaseticumhur Köşkü ile Dışişleri Köşküne bir müddet önce müzenizden 
alınmış bulunan eserler müzenize iade edilecektir. 

Eserleri teslim almak üzere teşkil edilen komisyonda vazifelendirilmek ve eserleri amba
lajlı olarak İstanbul'a müzenize getirmek için bir elemanın, yol ve oturum giderleri müzeniz 
ilgili Bölümünden ödenerek Ankara'ya gönderilmesini rica ederim. 

Millî Eğitim Bakanı Y. 
T.C. 

Maarif Vekâleti 
Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğü 

Sayı : 862-04986 11.10.1960 

özet : Gönderilen eserlere ait ambalaj sandıkları hk. 

Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğüne 
İstanbul 

7. X. 1960 tarih ve 4945 sayılı yazımıza ektir : 
Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Köşkünden teslim alınan eserler 9 Ekim 1960 tarihinde İs

tanbul'a nakledilmiştir. 
Eserlerin teslim alındığının bildirilmesini, eserlere ait ambalaj sandıkları iade edilirken, 

Japonya'da açılan sergiye ait olup müzenize getirilen eserlerin sandıklarının da Ankara'ya gön
derilmesini rica ederim. 

Millî Eğitim Bakanı A. 
— — — — — t 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

61 İNCİ BİRLEŞİM 

9 . 1 . 1990 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — (10/56) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — 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) 

2. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA grevinin 
dedenleri ile ekonomik ve sosyal boyutlarını ve olayın sorumlularını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad4eleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

3. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı ve ,32 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda kullanılmak üzere kiralanan ve satın alınan 
helikopterler 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) 

4. — 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) 

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

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

7. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

8. — 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, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/68) '. 

9. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici ve 22 arkadaşının, Bingöl Ui Adakü 
ve 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) 

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

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

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

13. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 10 arkadaşının, Bulgaristan'a karşı 
izlenen politika ve soydaşlarımızın sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 
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14. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu' 
da cereyan eden olaylar ve Hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu konusunda 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

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

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

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

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

19. — Tunceli Milletvekili Kamer Gençle 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, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

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

21. — 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) 

22. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştıırıması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 
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23. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 43 arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

24. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli ili Lü
leburgaz İlçesindeki iki adet Devlet Üretme Çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddiaları
nı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

- 25. >—s Niğde Milletvekili Raşit Daldal ve 36 arkadaşının, Ankara İlindeki hava 
kirliliğinin nedenlerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

SÖZLÜ SORULAR 
• • ' 

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

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

3. — 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) 

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

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

6. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner-

' gesi (6/50) 

7. — 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) 

8. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 
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9. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim programları
nın geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/65) 

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

11. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yıümaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergeni (6/102) (1) 

12. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa BüyUksehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

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

14. — 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 Balkanından sözlü soru önergesi (6/84) 

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

16. — Ankara Milletvekilli Rıza Yümaz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulunun 
yönetici kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

17. — Ankara Milletvekili Ömer Cif tçi'nin, Türk-tş Yapı Kooperatif ince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan konut inşaatları için Sosyal Sigortalar Kuru
munca müteahhit firmaya yapılan ödemeye ilişkin Çalışma ,Te Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/86) 

18. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) (1) 

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

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

21. — îçel 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) 

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

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



23\ — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Tokat İliindekli öğrencilerdtn çe* 
şifli nedenlerle para toplandığı ve bu ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis edilen 
paraların başka amaçlar için kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) (1) 

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

25. — Tunceli Milletvekilli Kamer Genc'in, fişlenen ve fiş kayitları iptal edilen 
vatandaşların sayısına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) (1) 

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

27. — 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) 

28. — istanbul 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) 

29. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Zonguldak ili Karabük ilçesinin 
ne zaman il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

30. — 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) 

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

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

33. — 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) 

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

35. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (1) 



36. — 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) 

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

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

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

40. — 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) 

41. — îzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'm, Bergama İlçesindeki ilk ve 
orta dereceli okulların öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/232) (1) 

42. — 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) 

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

44. — 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) 

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

46. — 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) 

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

48. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski 
Belediye Başkam ile İmar Müdürü haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 

. sözlü soru önergesi (6/125) . 
49. — 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 İşletmesince karşılandığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 



3ü. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin , 
içişleri Bakanından »özlü soru önergesi (6/247) (1) 

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

52. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'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) 

53. — İzmir Milletvekilli K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa' 
da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayii tesislerinin yaptığı 
olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

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

55. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergışi 
(6/250) (1) 

56. — 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) 

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

58. — 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) 

59. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının kaldı
rılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/131) 

60. — 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) 

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

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

63. — 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) 
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64. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gedir 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) 

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

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

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

68. — Denizli Milletvekili Adnan Keskinin, 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) 

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

70. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, eğitim önlisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerin intibaklarının yeniden 
düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/264) (1) 

71. — 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) ı 

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

73. — 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) 

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

75. — 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) 

76. — 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) 

77. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 
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78. — 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 Köyişleni Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

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

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

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

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

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

84. — 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) 

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

86. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak 11 Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/160) 

87. —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) 

88. — 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) 

89^— İsparta MMletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Antalya Dereboğazı yolu 
için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tahsisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/163) 

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

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

92. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatına 
ve fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/166) 
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93. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıröğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyosyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/167) 

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

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

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

97. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi Kâ-
zımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören bataklığınla ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/172) 

98. — 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 İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

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

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

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

102. — 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) 

103. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpmar Köyünün 
ne zaman içme suyuna kavuşturulacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba-
kamndan sözlü soru önergesi (6/180) 

104. — 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) 

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

106. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çıkarılmasının öğretmenler ve öğrenciler üze
rindeki etkisine ilişkili Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/183) 
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107. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner^in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

108. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karaıbük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1851 

109. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karaıbük ilçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/186) 

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

111. — 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) 

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

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

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

115. — izmir 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) 

116. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Amasya ili Merkez ilçe
sine ba.ğlı Dere Mahallesinde tabiî afete maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapüıp yapılmayacağınla ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanmdan sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

117. — Denizli Milletvekili Adnan Keskindin, inek ithalatına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) (i) 

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

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

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

121. — içel Milletvekili M. Isternihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik ü yapıla 
masının düşünülemediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü aoru önergesi (6/3*18) (1) V 
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122. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ili Gebze İlçesinin 

öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

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

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

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

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

127. — 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) 

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

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

130. — 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) 

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

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

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

134. — 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) 

135. — 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) 
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136. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/214) 

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

138. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

146. — Afyon Milletvekili Baki Dürmaz'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) ' 

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

148. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana ilinde askerî birliklere akar
yakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/331) (1) 

149. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan edi
len Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının dur
durulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 
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150. —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) 

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

152. — 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) 

153. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli - Uludere İlçesi Şen-
oba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (İ) 

154. _ 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) 

155. — 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) 

156. — 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) 

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

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

159. — 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) 

160. — 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) 

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

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

163. — Bursa Milletvekili Beytuüah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir şir
ket tarafından istanbul özel İdare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 
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164. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine ver
diği demece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

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

166. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'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) 

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

168. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Îmamoğlu'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) 

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

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

171. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş İlin
de tütün ekimine müsaade edilip edilmeyeceğine ve bu İlde ne zaman Gümrük Müdür
lüğü kurulacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

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

173. — Kahramanmaraş Milletvekilli Atilla Îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehii Stadyumunun ne zaman çimleodirileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

174. _ Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

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

176. — Denizli Milletvekili Adnan Keskinim, Vakıflar Bankası Sâmanpazarı 
Şubesince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343).(1) 

177. — 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) 
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178. — 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) 

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

180. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Di 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) 

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

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

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

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

185. — 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 önergesd (6/351) (1) • 

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

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

188. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede kaç kişinin korucu olarak görevlendirildiğine ve 
korucuların karıştıkları adlî olaylara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/352) (1) 

189. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastaların sayışma v»s 
bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakacından 
sözlü soru önergesi (6/284) 

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

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

192. — İsparta Milletvekilli 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) 

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

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

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

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

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

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

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

200. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanında» sözlü soru önergesi (6/31Î8) (1) 

201. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar tmar Uygulama Fonundan aldığı kredilerin miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/359) (1) 

202. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçların miktarına Uişkin 
Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

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

204. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân $akanından sözlü soru önergesi (6/298) 
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205. — 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) 

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

207. — 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) 

208.— Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 

209. — Edirne Milletvekili Erdal Kaikan'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) 

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

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

212. — 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) 

* 
213. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğ

retim Bölge Okuluna ihşkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

214. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, profesyonel futbol kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü som önergesi (6/372) (1) 

215. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Altınkays* Barajı sahasında kalan 
Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 

216. — 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) 
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217.— İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu 
veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/373) (1) 

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

219. — 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) 

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

221. — 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) 

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

223. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan zamlara 
ilişkin Enerjıi ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (1) 

224. — 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) 

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

226. —• Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyatla
rına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1) 

227. — 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) 

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

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

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

231. — 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) 
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232. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat

larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 
233. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan 

yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi (6/392) (1) 
234. — 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) 

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

236. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kurmak 
amacıyla Samsun İline bağlı Asaraağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 1985 • 1986 
yıllarında kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/404) (1) 

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

238. — 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) 

239. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin borç
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

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

241. — 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) 

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

243. — 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) 

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

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

246. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile il
gili çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/328) 
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247. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 

248. —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) . 

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

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

251. — 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) 

252. — 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) 

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

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

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

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

257̂  — Konya Milletvekili. Vefa Tanır'ın, Ankara Dernirliibahçe Ortaokulu 
ingilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) (1) 

258. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 1988 yılımda 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1) 

259. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçeliievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/415) (1) 

260. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Gazi .Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler 



— 23 — 

hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/416) (1) 

261. — 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) 

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

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

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

265. — 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) 

266. — 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 ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1) 

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

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

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

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

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

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

273. — 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 nakledildıikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/353) 
274. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Bkmen'in, 7.10.1988 tarihinde 

Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddia
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) 

275. — 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) 

276. — Amasya Milletvekilli Mehmet Tahir Köse'nin, Şerniler 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) 

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

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

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

280. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, 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) 

281. — 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) 

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

.283. —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 önergesii (6/443) (1) 

284. — 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) 

285. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı , 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 
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286. — 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) , 

287. — 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) 

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

289. — tzmir Milletvekili1 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) 

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

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

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

293. — 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) 

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

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

296. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9:1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/453) (1) , • 

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

298. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve 
dersanelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 
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299. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

300. — 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) 

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

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

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

304. — 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) 

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

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

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

308. — 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) 

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

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

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

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

313. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2,5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alman kişilere ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 
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314. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/474) (1) 

315. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldırılmasının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 
" 316. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm, 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) 

317.— 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) 0 ) 

318. — 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) 

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

320. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'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) 

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

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

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

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

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

326. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta tli Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 

327. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 
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328. — istanbul Milletvekili Yüksel .Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vak
fına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

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

330. — 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) 

331. — 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) 

332. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye v,e Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

I 

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

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

335. — izmir 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) 

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

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

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

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

340. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1? 89 ta
rihinde meydana gelen «olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

341. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An« 
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 
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342. — İzmir Milletvekili Neccar Tünkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

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

344. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, fişleme ve buna bağlı pasaport ver
meme uygulamasının ne zaman sona ereceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/521) (1) 

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

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

347. — 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) 

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

349. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt 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) 

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

351. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çellik İş
letmelerindeki greve ilişkin Başbakandan tözlü soru önergesi (6/539) (1) 

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

353. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgeslinde bir kısım güvenlik 
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

354. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'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) 

355. — EsMşehk Milletvekili Zeki Ünal'ın, amatör spor kulüplerine de yardım ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

356. — İzmir Milletvekili K, Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir - Çe
lik fabrikalarındaki greve ilişkün Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 



— 30 — 

357. — istanbul Milletvekili Hail 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) 

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

359. — 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) 

360. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, istanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayali ihracat olayına ilişkin Başba-
kamdan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

361. — İçel Milletvekili Etem Cankurtaran'ın, Demir - Çelik işletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına iliş
kim Başbakandan sözlü som önergesi (6/548) (1) 

362. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Şırnak ilçesindeki bazı yay
la ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin Başba
kandan sözdü soru önergesi (6/549) ı(l) 

363. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratliioğlu'nun, yasadışı Türkiye Komünist Par
tisi ve kapatılan Türkiye İşçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için gü
vence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

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

365. — Diyarbakır Milletvıeklili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1) 

366. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçesi BaKeren Köyü ile Si-
lopi ilçesi Ballrkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru yönergesi (6/553) (1) 

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

368. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin Aydın ve Nazilli cezaevlerine nakledilmelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1) 

369. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde İstanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya. ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1) 

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

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



— 31 — 

372. — İstanbul Milletvekili MusCafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

373. — Edirne Mifetvekili Erdal Kafkan'ın, Millî Piyango idaresince gerçekleştiri
len «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin. Başbakandan sözlü soru önergesi (6/561) (1) 

374. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihlinde Diyarbakır İli 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

375. — 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) 

376. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Meîyat Çay Fabrikasnun depolarında 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

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

378. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564) (1) 

379. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
iddia edliien bir vatandaşın Ölümüne neden olanlar hakkında ne gibi işlemler yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

380. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Seivi'nın, PETKlM'in özelleştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

381. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıfclar'm, Demir - Çelik İşletmeleri ile Akdeniz 
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alınan 
grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/567) (1) 

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

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

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

385. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize 
göç eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç dayının ma
liyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 

386. — 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) 
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387. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, DYP üst yöneticilerinden bazılarının 
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandaii sözlü soru önerge
si (6/579) (1) 

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

389. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/5811) (1) 

390. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar. Koope
ratif ince gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılında ne kadar ham ayçiçeği 
yağı İthal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

391< — 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 spzlü soru önergesi (6/583) (1) 

392. — 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) 

393. —içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, İspanya; seyahatine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/610) (1) 

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

395. —İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışında
ki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/587) (1) 

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

397< —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) 

398. — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, izmir iline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borçla
rının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

399. — Izmİr 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) 

• 400. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 31.8.1989 tarihinde İzmir'de meydana 
gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

401'. —istanbul Milletvekili Hüsnü Okçuöğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/594) (1) 
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402. — Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man! çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü sonf önergesi (6/595) (I) * 

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

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

405. — Zonguldak Milletvekili Güneş Mütffeüoğiu'nun, Rize bölgesindeki çay üreti
cilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498) 

406. — 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) 

407. — 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) 

408. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

409. — Zonguldak Milletvekili Gütoeş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabri
kasının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

410. — 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) 

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

412. — Zonguldak Milletvekili Güneş1 Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle ka
pandığı iddia edilen Bayburt İli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında öğre
time açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

413. — 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) 

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

415. —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) 

(61 inci Birleşim) 
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416. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuralhan'm 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) 

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

418. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

419. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

420. —r izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanı'nın Bursa gezisi nede
niyle hazırlanan protokolde siyasî parti temsilcileri arasında ayrıcalık yapıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) (1) 

421. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudut
ları dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanaca
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

422. — 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) 

423. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/511) 

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

~ 425. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, izmir Bornova Anadolu Lisesi tören 
alanındaki Atatürk büstünün okul müdürü tarafından söküldüğü iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/619) (1) 

426. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Ankara Özel Arı Lisesindeki bazı öğ
renciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) (1) 

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

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

429. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 
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430. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, İçel, Silifke, Erdemli köyleri içme su-, 
yu (Aksıfat) projesinin 1989 yılı ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için ya
pılan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/622) (1) 

4311. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

432. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) 

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

434. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

435. — 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) 

436. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Antalya'da yapılan Avrupa De
mokratik Birliği Konferansına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden temsilci çağırıl-
mamasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/623) (1) 

437. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, A.B.D. Senatosuna Ermeni soy
kırımı iddiasıyla ilgili olarak sunulan teklifin nasıl değerlendirildiğine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) (1) 

438. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar ilçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) (1) 

439. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Kırıkkale İli 1 inci Bölge Müdürlüğü 
Bahşili yol sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) (1) 

440. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçe
sindeki Türkgeldi ve Sarmısaklı çiftliklerinin Libya'hlara satılacağı veya kiralanacağı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

441. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Van İli Gürpınar İlçesi Yukarı-
beşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay
la ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) (1) 

442. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kamu Ortaklığı ve Akaryakıt Tü
ketim fonlarında 1989 yılında toplanan para miktarına ve bu fonlardan hangi projeler 
için ne miktar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü xsoru önergesi (6/634) (1) 
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443. — İzmir Milletvekilli Birgen Keleş'in, 3083 numaralı Kanun uyarınca eski 
sahiplerine iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/630) (1) 

444. — 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) 

445. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başak Şirketler Grubunca hayalî 
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) 

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

447. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, güvenlik gerekçesiyle eğitime açı
lamayan okul sayısına ve Diyarbakır İli Kulp İlçesi Üçkuyu Köyündeki vatandaşların 
konut dokunulmazlıklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/631) (1) 

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

449. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/632) (1) 

450. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkeddlmediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (1) 

451. — Baliıcesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAGFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

452. — Çorum Milletvekili Rıza Hıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) (1) 

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

454. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985-1989 yıl
larında aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/653) (1) 
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455. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği 
yolu üzerindeki Mescid-i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyet
lerde bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

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

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

458. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Irak'la anlaşma 
yapıJmasının nedenine ve kurulu güç tahsisinden dolayı son iki yılda yapılan ödemeye 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

459i — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşmadığına ilişkin Başibakandan sözlü soru 
önergesi (6/641) (1) 

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

461. —• Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetler Bir
liği ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen 
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin, Enerji ve Taıbiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

462. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar örtülü 
ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

463. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Siirt, Mardin ve Hakkâri illerin
de valilerce düzenlendiği- iddia edilen huzur toplantılarına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/657) (1) 

464. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, izmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde 
ithal kömüre dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 

465. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

466. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, 1983 yılından bu yana özel okullara 
bütçeden veya bütçe dışı kaynaklardan yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

467. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - işlet - devret modeliyle ya
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/661) (1,) 

468. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Horzum olayıyla ilgili iddialar 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başibakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) (1) 
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469. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ülkemizin, Denizlerin Gemiler
den Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesine ne zaman taraf olacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/662) (1) 

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

471. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
munun dış borçlarına ve Kurumca 1987 - 1989 yıllarında üretilen ve tüketime arz 
edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) (1) 

472. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Soma ve Tunçbilek yıkama ve 
kriplaj tesislerine ve özel sektöre devredilen kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) (1) 

473. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Kemal Horzum'un kredi ilişkileri 
esnasında görevde bulunan Türkiye Emlak Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) (1) 

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

475. — İçel Milletvekili *M. Istemihan Talay'ın, B A Ğ - K U R iştimkçilerinin emek
li aylıklarına ve üniversıite hastanelerinden yararlanamamalannın nedenine ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

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

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

478. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İlindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve İspir - Çamlıkaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

479. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum İline 
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 

480. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
İline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

481. — Bingöl Milletvekili Ilharrii Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) (1) 
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482. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'm, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

483. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde îlii Ulukışla ve Çanlardı ilçe
lerine bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

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

485. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasmın nedenine ilişkin, 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

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

487. — Giresun Milletvekili Mustafa ÇaJkır'ın, Giresun Üi Merkez İlçesi Batlama 
tnişdibi yoluna ilişkin Tarım Orman ve Köyıişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/673)(l) ' 

488. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, işçi ve memurların malî' durum
larının düzeltilmesi için. çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba- ' 
kanından sözlü soru önergesi (6/617) 

489. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İline bağlı Çat, Pasinler 
ve Şenkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği-' 
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

490. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars İli Çıldır İlçesinde 29.11.1989 ta-
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646) 

491. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinde 1988 - 1989 öğretim yılında tek dersten başarısız olan Öğrencilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 

492. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan iş
çilerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

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

494. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/650) 

495. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersinin, Mardin Hi Ömerli İlçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihlinde meydana geldiği iddia edülen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi ı(6/651) 
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496. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, istanbul'daki Fener Patrikhanesi
nin yeniden açılmasına hangi makamlarca izin "verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/652) 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 3201 Sayılı (Emniyet Teşkilatı Kanununun 19 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında- Kanun Hükmünde Ka-
rarname ve içişleri Komisyonu Rapora (1/651) (S. Sayısı : '295) (Dağıtma tarihi : 
18.12.1989) 

X 2. -^Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdası Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamede Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname ve îçişjleri 
Komisyonu Raporu (1/654) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

3. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı 
Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/537) 
(S. Sayısı : 248 ve 248'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 31.5.1989; 20.12.1989) 

4. — Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki 
Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Karanname 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (l'/44'6, 1/480) (SA Sayısı : 243 ve 243'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 31.5.1989; 24.12.1989) 

5. — Konya Milletvekilli 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 ilişkin 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) 

16. — 26 ilçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ;ile Balıkesir Milletvekili Ne
cat Tunçsiper'in, Balıkesir İlinde Gömeç Adı ile Bir ilçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifi ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisıyonüarı raporları (1/550, 2/157) (S. Sayısı : 
275) (Dağıtma tarihi: İ7.1041989) 

7. — Samsun Milletvekilli Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu iktisadî Teşeb
büsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 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) 
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9. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 arkadaşının Sigara, Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Mil
letvekili Cüneyt CanveT'in 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın 
Zararlarının önlenmesi İçin 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine ilişkin Yasa Önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
28.11.1989) 

10. — 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/640) (S. 
Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 29.11.1989) 

11. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 57 Arkadaşının, 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/119) (S, Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 4.12.1989) 

12. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Beş Ek Madde ile İki Ge-
-çici Madde Eklenmesi Hakkında 7.12.1988 Tarih ve 3510 Sayılı Kanun ve Anayasa
nın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/528) (S. Sayısı : 236 ve 
236'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 13.4.1989 6.12.1989) 

13. — Si|rt Milletvekili Zeki Çeliker ve 91 Arkadaşının, Yasama Organı Üyeli
ğinden Emekli Olanların özlük Haklarına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/241) (S. Sayısı: 293) (Dağıtma tarihi : 6.12.1989) 

14. — 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/631) (S. Sayısı : 294) 
(Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Hukukî 
ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları raporları (1/460) 
(S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetli ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/540) (S. Sayısı: 298) (Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Hu
kukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/485) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Hu
kukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/518) (S. Sayısı : 300) (Dağıtma tarihi: 18.12.1989) 
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19. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (1 /641) (S. Sayısı: 301) (Dağıtma tarihi : 20.12.1989) 

;X 20. — Sportif Karşılaşmalarda ve özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin 
Şiddet Gösterilerine ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/565) (S. Sayısı : 302) (Dağıtma tarihi : 21.12.1989) 

X 21. — Nükleer Kaza veya Radyolojik Acil Hallerde Yardımlaşma Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 24.12.1989) 

X 22. — Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/464) 
(S. Sayısı: 305) (Dağıtma tarihi : 24.12.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(61 inci Birleşim) 


