
DÖNEM : 18 CİLT : 39 YASAMA YILI : 3 

T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

67 nci Birleşim 

23 . 1 . 1990 Salı 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
Fi. — GELEN KÂĞITLAR 

in. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Sayfa 

251 
253 
258 
258 

A) GÜNDEM LlŞl KONUŞMALAR 258 

1. — Kars Milletvekili Sabri Araş, Antalya Milletvekili İbrahim Demir ve 
Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın; 

Azerbaycan'da cereyan eden olaylara ilişkin gündem dışı konuşmalan ve 
Dışişleri Bakanı A. Mesut YUmaz'ın cevabı 258:268 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 268 

1. — Sinop Milletvekili "ftşar Topçu'nun \asama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/710) (S. Sayısı : 306) 268 

file:///asama


T.B.M.M. B : 67 23. 1 . 1990 O : 1 

Sayfa 

2. — Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar'ın Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
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Halil Şıvgın'ın yazılı cevabı (7/1016) 312:314 

4. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan \etenç'in, Türk vatandaşlığından çı
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15,00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakam Şükrü Yü-

rür'ün dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakam ismet özarslan'ın vekil
lik etmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 39 arkadaşının; projesiz ihalelerle otoyol yatırımlarını 
geciktirdiği, yapıma firmalara ek süre tamyıp fiyat farla ödeyerek maliyetlerin artmasına ve 
Hazinenin zararına neden olduğu iddiasıyla Bayındırlık ve iskân Bakanı Cengiz Altınkaya hak
kında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/12) okundu; önergenin gündeme alınıp alınma
yacağına ilişkin öngörüşme gününün Danışma Kurulunca tespit edilip, Genel Kurula sunula
cağı açıklandı. 

Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ek 24 
üncü maddesinin (1) bendi ile son fikrasımn yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun teklifini 
(2/150) geri aldığına ilişkin önergesi (4/125) okundu; Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunda bu
lunan teklifin geri verildiği bildirildi. 

Olağanüstü Hal Bölge valiliği ihdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Deği
şiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin kabulü hakkında (1/654) (S. Sayı
sı : 296); 

Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair (1/460) (S. Sayısı: 
297); 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hukukî 
ve Ticarî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında (1/540) (S. Sayısı : 298); 

Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konular
da Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair (1/485) (S. Sa
yısı : 299); 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konu
larda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair (1/518) (S. 
Sayısı : 300); 

Sportif Karşılaşmalarda ve özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterilerine 
ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair (1/565) 
(S. Sayısı : 302); 

Nükleer Kaza veya Radyolojik Acil Hallerde Yardımlaşma Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair (1/463) (S. Sayısı : 304); 

Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair (1/464) (S. Sayısı : 305); 

Kanun tasarılarının, açık oylamaları sonucunda ve 

Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen; 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa Beş Ek Madde ile Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 7.12.1988 tarih 
ve 3510 sayılı Kanun (1/528) (S. Sayısı : 236 ve 236*ya 1 inci Ek) ile, 
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Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların özlük Haklarına Dair Kanun teklifinin 
(2/241) (S. Sayısı : 293); 

Yapılan görüşmelerinden sonra; 
Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim 

Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hük
münde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/537) (S. Sayısı: 248 ve 248'e 1 inci Ek) ile, 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 arkadaşının Sigara, Tütün ve Tütün Mamulle
rinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'-
in 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve tstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Zararlarının önlenmesi için 6 Mayıs 1930 gün 
ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklen
mesine İlişkin Yasa önerisi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı: 286) ve 

Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporunun 
(1/641) (S. Sayısı : 301), 

Görüşmeleri, komisyon ve hükümet yetkilileri. 
Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hak

kında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Anayasa ve Adalet komisyonları 
raporları (1/446, 1/480) (S. Sayısı : 243 ve 243 *e 1 inci EK) ile, 

657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/640) (S. Sayısı : 289) ve 

3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporunun (1/631) (S. Sayısı : 294) 

Görüşmeleri, komisyon yetkilileri, 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Ek

lenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı : 283) ile, 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 57 arkadaşının, 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanu

nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporunun (2/119) 
(S. Sayısı : 290); 

Görüşmeleri de, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, bir defaya mahsus 
olmak üzere; 

Ertelendiler. 
23 Ocak 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.25'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Aytekin Kötü 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Konya Çanakkale 

Kadir Demir Mümin Kahraman 

• 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

19.1.1990 Cuma 

Tasarı 

1. _ 1593 Sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanunu ile 2548 Sayılı Gemi Sağlık Resmî Kanunu
nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/670) (Sağlık ve Sos
yal tşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.1.1990) 

Teklif 

1. — tçel Milletvekili Etem Cankurtaran ve 18 arkadaşının, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Ka
nununun 13.4.1983 Tarih ve 2814 Sayılı Kanunla Değişik Ek Madde 2'nin Değiştirilmesine Da
ir Kanun Teklifi (2/263) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.1.1990) 

Raporlar 

1. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/710) (S, Sayısı : 306) (Dağıtma tarihi : 19.1.1990) (GÜNDEME) 

2. — Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/713) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 19.1.1990) (GÜNDEME) 

3. —• Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/727) (S. Sayısı : 308) (Dağıtma tarihi : 19.1.1990) (GÜNDEME) 

4. — Ankara Milletvekili Mustafa Taşar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/733) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 19.1.1990) (GÜNDEME) 

5. — tzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/735) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma tarihi : 19.1.1990) (GÜNDEME) 

6. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/734) (S. Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 19.1.1990) (GÜNDEME) 

7. — Tokat Milletvekili Erkan Yüksel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/746) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 19.1.1990) (GÜNDEME) 

8. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/769) (S. Sayısı": 313) (Dağıtma tarihi : 19.1.1990) (GÜNDEME) 

9. — tzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/775) (S. Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 19.1.1990) (GÜNDEME) 
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10. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirtl'in basama Dokunulmazlığının Kaldınlması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üylerinden Kurulu Kar
ma Komisyon Raporu (3/777) (S. Sayısı : 315) (Dağıtma tarihi : 19.1.1990) (GÜNDEME) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Ali Rıfkı Atasever'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılma
sı Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/781) (S. Sayısı: 316) (Dağıtma tarihi: 19.1.1990) (GÜNDEME) 

12. — Ankara Milletvekilleri Arif Sağ, Eşref Erdem, Kâmil Ateşoğulları, Diyarbakır Mil
letvekili Salih Sümer ve Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un Yasama Dokunulmazlıklarının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/807) (S. Sayısı : 317) (Dağıtma tarihi : 19.1.1990) 
(GÜNDEME) 

13. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/808) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 19.1.1990) (GÜNDEME) 

" 14. — Amasya Milletvekili Tahir Köse'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/809) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 19.1.1990) (GÜNDEME) 

İS. — İstanbul Milletvekili Yusuf Kenan Sönmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldınl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyon Raporu (3/810) (S. Sayısı: 320) (Dağıtma tarihi: 19.1.1990) (GÜNDEME) 

Yazdı Soru Ömrgderi 

1. — tçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Türkiye Elektrik Kurumunda çalışan sözleşmeli 
personelin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1062) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.1.1990) 

2. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Trabzon Hastanesi 
Baştabipliğine yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1063) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.1.1990) 

22.1.1990 Pazartesi 
Raporlar 

1. — İzmir Milletvekili Erdal inönü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/835) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 22.1.1990) (GÜNDEME) 

2. — Hakkari Milletvekili Naim Gcytani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/864) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 22.1.1990) (GÜNDEME) 

3. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/863) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 22.1.1990) (GÜNDEME) 

4. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldınlması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlan Üylerinden Kurulu Karma Komis
yon Raporu (3/86S) (S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 22.1.1990) (GÜNDEME) 
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5. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/866) (S. Sayısı : 325) (Dağıtma tarihi : 22.1.1990) (GÜNDEME) 

6. — İsparta Milletvekili Süleyman DemireTin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyon Raporu (3/867) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 22.1.1990) (GÜNDEME) 

7. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/868) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma tarihi : 22.1.1990) (GÜNDEME) 

8. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/880) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 22.1.1990) (GÜNDEME) 

9. — İsparta Milletvekili Süleyman DemireTin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyon Raporu (3/88S) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 22.1.1990) (GÜNDEME) 

10. — izmir Milletvekili Erdal İnönü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/886) (S. Sayısı : 330) (Dağıtma tarihi : 22.1.1990) (GÜNDEME) 

11. — Ankara Milletvekili Tevfîk Koçak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/896) (S. Sayısı : 331) (Dağıtma tarihi : 22.1.1990) (GÜNDEME) 

12. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar, istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren ve Mardin Mil
letvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Kbmisyonlan Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/903) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 22.1.1990) (GÜNDEME) 

13. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/936) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 22.1.1990) (GÜNDEME) 

14. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/935) (S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 22.1.1990) (GÜNDEME) 

15. — Bingöl Milletvekili tlharni Binici'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/940) (S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 22.1.1990) (GÜNDEME) 

22.1.1990 Salı 

Raporlar 

1. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/942) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 22.1.1990) (GÜNDEME) 
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2. — İzmir Milletvekili Erdal inönü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/944) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma tarihi : 23.1.1990) (GÜNDEME) 

3. — fzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/945) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 23.1.1990) (GÜNDEME) 

4. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/946) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 23.1.1990) (GÜNDEME) 

5. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/947) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 23.1.1990) (GÜNDEME) 

6. — Şanlıurfa Milletvekili Murat Batur'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/949) (S. Sayısı : 341) (Dağıtma tarihi : 23.1.1990) (GÜNDEME) 

7. — Gaziantep Milletvekili Hasan Tannöver'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyon Raporu (3/951) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 23.1.1990) (GÜNDEME) 

8. — İzmir Milletvekili Erdal inönü, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara Milletve
killeri ibrahim Tez, Rıza Yılmaz ve Yaşar Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılma
sı Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu (3/952) (S. Sayısı : 343) (Dağıtma tarihi : 23.1.1990) (GÜNDEME) 

9. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyon Raporu (3/960) (S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 23.1.1990) (GÜNDEME) 

10. — Hakkâri Milletvekili Naim Geylani'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ına Komisyon Raporu (3/961) (S. Sayısı : 345) (Dağıtma târihi : 23.1.1990) (GÜNDEME) 

11. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinde Kurulu Karma Ko
misyon Raporu (3/962) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 23.1.1990) (GÜNDEME) 

12. — Çorum Milletvekilleri Rıza Ilıman ve Cemal Şahin'in Yasama Dokunulmazlıkları
nın Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/963) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 23a. 1990) 
(GÜNDEME) 

13. — Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyon Raporu (3/1001) (S. Sayısı : 348) (Dağıtma tarihi : 23.1.1990) (GÜNDEME) 

14. — Ankara MiHetvekili Muzaffer Atılgan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyon Raporu (3/1003) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 23.1.1990) (GÜNDEME) 
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15. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon Raporu (3/1004) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 23.1.1990) (GÜNDEME) 

Yazût Soru Önergeleri 

1. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Menemen - Aliağa çift hatlı demiryolu inşaatına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1064) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.1.1990) 

2. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne tli Enez ve tpsala ilçelerinde bulunan 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin tpsala ve Küplü belediyelerine kiralandığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1065) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.1.1990) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 30.12.1989 tarihinde yayınlanan "Bedelsiz 
tthalata İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının bugüne kadar uygulamaya konulmamasının nede
nine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1066) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.1.1990) 

Genel Görülme Önergesi 

1. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 11 arkadaşının, Ermeni Soykırımı ile ilgili iddialar 
ve Azerbaycan'da sahnelenen olaylar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 in
ci maddeleri uyarınca bir Genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/19) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 22.1.1990) 

Meclis Araştırma Önergesi 

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, 1402'likler olarak anılanların hangi 
nedenlerle ve kimler tarafından görevlerinden uzaklaştırıldıklarını ve Danıştay kararına rağ
men bu kişilerin görevlerine dönmelerini engelleyenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/81) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.1.1990) 
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BİRtNCt OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Baskauvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertugnü Ünlü (Bursa), Ertuğrul Özdemir (Ordu) 

————— • 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 67 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Diyarbakır Milletvekili Nurettin Dilek'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Komşumuz Sovyetler Birliğinde cereyan eden Azerbaycan hadiseleri sebebiyle 8 arkadaşı

mız gündem dışı söz istemişlerdir.̂  Konunun ehemmiyeti ve güncelliğini nazarı itibare alarak 
müracaat eden arkadaşlardan sırasıyla 3'üne söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. —- Kars MuTetoekü SabriAns, Antalya Müldvtküi İbrahim Demir ve Kars Milletvekili Mahmut 

Ahnak'tn; 
Azerbaycan'da cereyan eden faylara üişkm gündem dtft konuşmaları ve Dışişleri Bahanı A. Mesut 

Yılmaz'm cevabı 
BAŞKAN — Kars Milletvekili Sayın Sabri Araş; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
SABRt ARAŞ (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün Kuzey Azerbaycan'da

ki olayları içimiz kan ağlayarak takip etmekteyiz. Kardeşlerimize zulüm yapılmaktadır, Kızı-
lordu, Azerbaycan'ı kana boyamıştır. Dilleri, kültürleri, Allah'ı, peygamberleri bir olan, pey
gamber nesline, peygamber soyuna saygı duyan bu insanlara, Kızılordu, ölümle, silahla, tank
la karşılık vermektedir. Baku sokaklarında binlerce insan öldürülmüş, tanklar, çocukların, genç
lerin üzerinden geçmiştir. Savunmasız Azerbaycan halkı, sadece Allah'a güvenerek özgürlük 
Meydanında toplanmış, ellerini Allah'a doğru kaldırarak yardım dilemektedir; bizim duaları
mız da onlarla birliktedir. 

Bakıyoruz, dünyada hiçbir milletin sesi çıkmamaktadır. Zalim Ermeniler, mazlum Azer
baycanlılara karşı, Batı basınında, Moskova'da, haklı gösterilmek istenmektedir. Bugün, Bey
rut'ta ASALA militanları, ASALA tedhiş örgütü, eğer Karabağ Dağlık Bölgesi kendilerine bağ
lanmazsa, Moskova'ya karşı tedhiş hareketlerine başlayacağını bildirmektedir. Bu da, konu
nun kimler tarafından gündeme getirildiğini, katliamın kimler tarafından gündeme getirildiği
ni, katliamın kimler tarafından planlandığını açıkça ortaya koymaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, Azerbaycanlılar Türkiye'ye bakmaktadır, Azerbaycanlılar Müs
lüman ülkelere bakmaktadır. Azerbaycanlılann Türklere bakış açısı, Atatürk sevgisindendir, 
Türklük sevgisindendir; tran'a bakış açıları, Güney Azerbaycan'da yaşayan Türklerin, kardeş
lerinin, bölünmüş ailelerin birleşmesi yolundadır. 

Bugün, Utanç Duvarının yıkılmasını, Doğu Berlin ile Batı Berlin'in birleşmesini alkışla
yanlar, nedense, Azerbaycanlılann bu hareketi karşısında "Turancılık hortladı, Pantürkizm 
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hortladı" diye yaygaralar koparmaktadırlar. Eğer, insan sevgisi Turancüıksa, elbette ki biz oyuz, 
insan sevgisi Türklükse, elbette ki bundan biç kimseye zerre kadar bir pay bırakmayız. (Alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri bugün, Azerbaycan yokluk içerisindedir. Ahıska'da zulme uğra
yan Türk kardeşlerimizden yüzbinlerce kişi Azerbaycan'a gelmişlerdir. Azerbaycanlılar, bir di
lim ekmeklerini onlarla bölüşmenin, onları barındırmanın gayreti içerisindedirler; kendi yara
lılarım bir tarafa bırakmışlar, bir yandan da onlarla uğraşmaktadırlar. 

Bütün dünya deprem nedeniyle Ermenistan'a yardım etmiş, hatta Türkiye'nin yardım tek
lifi de reddedilmişti. Batının yaptığı yardım içerisinde (gıda ve ilaç yardımı içerisinde) Türklere 
karşı soykırımda kullanılan silahlar vardı; buna rağmen, bütün Batı, Türkiye'nin, Azerbay
can'a silah yardımı yaptığını sık sık gündeme getirmektedir. Halbuki, Türkiye, deprem dolayı
sıyla Ermenistan'a yardım yapmak istemiş ve Ermenistan da bunu kabul etmemişti. Ne yazık 
ki, Türkiye'nin Azerbaycan'a yardım yapması, bugüne kadar engellenmiştir. Bu yardım, silah 
değildi, sadece gıda ve ilaç yardımıydı; buna bile müsaade edilmemiştir. 

Ermenistan ve Azerbaycan'da bir tsrail-Filistin örneği yaratılmak istenmektedir. Nasıl ki, 
zulme uğrayan Filistinliler karşısında İsrailliler haklı gösteriliyorsa, Azerbaycan'da da, zulme
den Ermeniler haklı gösterilmek istenilmektedir. 

Daha önce de burada belirttiğim gibi, Amerika Birleşik Devletleri Dağlık Karabağ olayla
rının başladığı günlerde soykırım hikâyesini ortaya atmıştır. Avrupa Parlamentosu, Ermenile
re yardım için karar almaktadır. Bayan Mitterand, Ermenileri desteklemek için gönüllüler or
dusunu oluşturma çabalanndadır. Bütün dünyaya, açıklık politikasıyla sempatik görünmeye 
çalışan Gorbaçov, Kızılorduyu Azerbaycan'ın üzerine yürütmüş, Ermeni ve Kızılordu işbirli
ğiyle, Baku kana boyanmıştır, Nahavan kana boyanmıştır. 

Bugün, Nahavan'daki olayları hepimiz gazetelerden takip ediyoruz; ama onların asıl se
bepleri, hiçbir zaman, basın tarafından, tdeyizyon tarafından gündeme getirilmemiştir. Dün 
Bakü'yle yaptığımız bir telefon görüşmesinde, "Biz sizden hiçbir şey istemiyoruz; ama bizim 
sesimizi dünya komuoyuna duyurunuz" diye feryatlar yükselmekteydi. 

Eğer biz Türklüğe sahip çıkamıyorsak.bu kardeşlerimize sahip akarnıyorsak, sesimizi du-
yuramıyorsak, mevcudiyetimizin sebebi nedir diye düşünüyorum. 

Bugün, Bakü'de üç beş kişinin çıkıp, İran ideolojisini sembolize etmesine aldanmayalım. 
Bakü'de, özgürlük Meydanında Türk Bayrağı dalgalanmaktadır. Onlar, Türklüklerini, gurur
larım, hiçbir şeyin altında tutmamaktadırlar. Onlar, dünyadan yardım düenmemektedirler. Onlar, 
bizden sevgi istemektedirler; seslerini duyurmamızı istemektedirler. 

Azerbaycanlıların bir an önce seslerini duyurmak için, gazetecilere, Azerbaycan'a, Bakü'-
ye giriş izni verilmelidir. 

Rus Büyükelçisi, dün yaptığı açıklamada, Türklerin haldi olduğunu ortaya koymaktadır. 
Demektedir ki, "Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenilerin haksız taleplerine Azerbaycanlıların 
tepki göstermesi doğaldır." Peki, Azerbaycanlıların tepki göstermesi doğalsa, Kızüordunun orada 
ne işi vardır? Bunu da açıklarlar mı? Kızüordunun oraya giriş sebebi nedir? Mazlumu ezmek 
midir? 

Anadolunun kurtuluşu için Mustafa Kemal'in mücadelesinde Azerbaycan'Iı, o günkü Mos
kova'nın bütün baskılarına rağmen, parmagındaki yüzüğü, kolundaki bileziği Anadolu'ya gön
dererek, Mustafa Kemal'e yardıma olmuştur; hiçbir şey yapamamışsa, duasıyla, her şeyiyle 
onun yanında olmuştur. 
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Bütün Müslüman ülkeler, neredesiniz?.. Hıristiyanlık âlemi, Ermenistan için, Ermenile
rin haksız talepleri için ayaklanırken, Müslüman ülkelerin seslerinin çıkmaması, Azerbaycan
lıların haklı davalarında bir tek cümle bile söylenmemesi çok acıdır. Eğer bir Filistin örneği 
daha ortaya çıkıp, yara kangren olduktan sonra Müslüman Ülkeler buna sahip çıkacaklarsa, 
boşuna beklemektedirler; o zaman, hiçbir şey fayda vermeyecektir. 

Bugün, iran'daki ideoloji, hiçbir zaman, Kuzey Azerbaycan tarafından benimsememekte-
dir; çünkü, 18 milyon Türk de, şahlık idaresi altında ve diğer idareler altında yıllar boyu orada 
kültürlerinden kayıplar vermişlerdir, dillerinden, örflerinden, âdetlerinden mahrum bırakılmış
lardır. Bütün bu eziyetlere rağmen, onlar Türklüklerini hiçbir zaman unutmamışlardır. 

EROL AĞAGtL (Ankara) — Onu OzaPa söyle. 
BAŞKAN — Şimdi ÖzaPın sırası mı? Biz, konunun önemine binaen bütün arkadaşlara 

söz verdik, maalesef, arkadaşlarımızın bazısı konuyu sulandırmak istiyor. 
EROL AĞAGtL (Ankara) — Yalan mı?.. Sırası... 
BAŞKAN — Evet, şimdi sırası mı efendim? Sırası değildir. 
Devam ediniz. 
SABRt ARAŞ (Devamla) — Büyük önder Atatürk, "Güneşin doğduğunu nasıl görüyor

sam, mazlum insanların istiklallerine kavuşacağı günü de öyle görüyorum" diyor. O gün ya
kındır, o hareketler Azerbaycan'da başlamıştır. 

Bizim, Ermenilere hiçbir düşmanlığımız yoktur, Rusya'nın iç işlerine karışmaya da niyeti
miz yoktur; ama, haklının yanında olmak, bizim hakkımızdır. Bütün dünyada, Batı ülkelerin
de çifte standart uygulanmaktadır : Eğer, Türkse, Müslümansa, haksız gösterilmektedir; eğer 
Hıristiyansa, onların yandaşıysa, haklı gösterilmektedir. 

Riz, haklı bir davada herkesin yanında oluruz. Bugün, Ermenilerin elini kolunu bağlayan, 
Türkler değildir; Azerbaycan Türkleri de değildir. Eğer, onların ellerini kollarını bağlayan yer
ler varsa, onlara dikkatle baksınlar; önce Moskova'yı görsünler. Biz, mazlum milletlerin ya
nındayız, zalimlerin yanında değiliz. Biz, haktan yanayız, haksızlıktan yana değiliz ve kimse
nin iç işlerine karışmak islemiyoruz. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Araş. \ 
ı 

SABRİ ARAŞ (Devamla) — Sayın Rus Büyükelçisinin, dünkü açıklamasına biraz daha 
açıklık getirmesini istiyoruz. Azerbaycan'ın haklı olduğunu söyleyen Sayın Büyükelçi, Kızılor-
dunun oraya giriş sebebini de açıklamalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, Azerbaycan'ın millî lideri, Rahmetli Mehmet Emin Resulzade, 
"Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez" diyor. Evet, Bakü'de Millet Meclisi üstünde yük
selen, Türklük ve Müslümanlığı sembolize eden o bayrağı indirmeye hiç kimsenin gücü yetme
yecektir; tanklarıyla, toplarıyla, Kızılordularıyla, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar... Gorba-
çov, açıklık politikasıyla ne kadar sempati kazanmak isterse istesin, gittikçe, alnındaki lekeyi 
büyütmektedir. Ümit ederiz ki, Gorbaçov, alnındaki leke daha fazla büyümeden, bu işin bir 
çaresini bulur. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Araş : 

Antalya Milletvekili Sayın İbrahim Demir, buyurun efendim. 
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İBRAHtM DEMÎR (Antalya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; sözleri
me başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Malta Zirvesi, maalesef, sonuçlannı vermeye başladı. Azerbaycan'da, şurada sınırımızın 
hemen ötesinde olan olaylar, bugün, Türk Milleti olarak, topyekûn hepimizin yüreğini yarala
makta, bizi ıstıraplara gark etmektedir. Çünkü, orada, KGB birliklerinin, Kızılordu tankları
nın, hür dünyanın gözü önünde hunharca ezip geçtiği insanlar, bizim soydaşlarımızda-, bizim 
kardeşlerimizdir. Böyle zalimane, böyle gaddar, böyle acımasız bir şekilde öldürülenler için Al
lah'tan rağmen dilemekteyim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Azerbaycan olaylarını, duygusal yorumlardan, yak
laşımlardan, afakî nutuk ya da ağıt yakma alışkanlıklarından uzaklaşarak -sanıyorum- iyi gö
rüp, değerlendirmek, bilimsel olarak tahlil etmek ve Türk kamuoyunun, dünya kamuoyunun 
gözleri önüne apaçık sermek gerekmektedir; bu olayları, tarihin seyri içinde yerine oturtmak 
gerekmektedir ve bu olayları, dünyanın bugünkü konjonktürü içinde de bir yere oturtmak ge
rekmektedir. • 

Değerli arkadaşlarım, dünya, bugün büyük bir çalkantının içerisindedir. Bunu hepimiz 
biliyoruz, görüyoruz ve hatta yaşıyoruz. Son yıllarda dünya siyasî coğrafyasında sınırlar belki 
değişmiyor; ama ilişkiler itibariyle, hızlı, köklü ve kalıcı değişiklikler olmaktadır. 19 uncu Yüz
yılın ideolojik şartlanmalarına ve tkinci Dünya Harbinin sonuçlarına göre kurulan, kuvvete 
ve tehdide dayalı dengelerde ağırlıklar değişmiş ve dengeler artık bozulmuş durumdadır. Bu 
denge değişmeleriyle birlikte, siyasî coğrafyalar değişmektedir, ittifaklar değişmektedir ve iliş
kiler değişmektedir. Bugün, dünya, bu değişimlerin sürecinde yeni arayışların içindedir; çün
kü, birtakım belirsizlikler, birtakım kaygılar, endişeler yaşanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, tarihte, hiçbir zaman, bu cesamette, bu büyüklükte ve bu önemde 
değişiklikler, sarsıntısız, bunalmışız, kansız ve kavgasız şekilde gerçekleşmemiştir. Nitekim, Ro
manya'da meydana gelen olaylar da, bu endişelerimizin haklı olduğunu göstermektedir. Ro-
manya'daki halk ayaklanmasına kadar dünya kamuoyuna hâkim olan ihtiyatlı iyimserlik, ye
rini bir anda ihtiyatlı kötümserliğe bırakmıştır; nihayet, birkaç gündür Azerbaycan'da meyda
na gelen olaylar, bu endişeleri kuvvetlendirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, son günlerde dünyanın şahit olduğu bu kaynaşmanın, yaşanan en
dişelerin mihrakı, Moskova'dır. Sovyetler Birliği, bugünün hasta adamıdır ve Sovyetler Birliği
nin resmî ideolojisi iflas etmiştir. 19 uncu Yüzyılın sosyal bunalımlarından kaynaklanan, insan 
yapısına hiç uygun olmayan, toplum ihtiyaçlarına cevap verme şansı bulunmayan kolektivist, 
Marksist - Leninist, komünist -ne derseniz deyin- ideoloji, bütünüyle iflas etmiştir ve terk edil
mektedir. Sarsıntıların bir ayağı burada bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Sovyetler Birliği, tkinci Dünya Harbinden sonra Doğu Avrupa ül
keleri üzerinde kurduğu baskıları kaybetmektedir. Evet, sarsıntının ikinci ayağı da buradan gel
mektedir. Birkaç ay gibi çok kısa bir süre içerisinde, Sovyetler Birliği, yani bugünkü sarsıntıla
rın odağı Moskova, Doğu Avrupa'da bulunan uydu ülkeler üzerindeki kontrolünü tümüyle yi
tirmiş durumdadır, öte yandan, Baltık cumhuriyetleri bağımsızlık için başkaldırmış vaziyette
dir. On gün önce, Litvanya'da, Sovyet Lideri Gorbaçov, "Kızılordu defol" sloganlarıyla karşı
lanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bugün Doğu'daki olayları değerlendirirken, bu geliş
meleri mutlaka dikkate almak gerekmektedir. Bu gelişmeler Sovyetler Birliği içindeki yeniden 
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yapılanma ve açıklık politikalarıyla da birleştiğinde, Doğu Avrupa'daki esir milletler nezdinde 
umutlara sebep olmuştur; onları da, bağımsız olma, hür olma, kendi geleceğini tayin etme ko
nusunda umutlandırmıştır. Ermenilerin, Azerbaycan yönetiminden toprak talebinin altında bu 
umutlar yatmaktadır. Kafkaslardaki sağlıklı olmayan coğrafya yapısı, bu uyuşmazlığın sebep
lerinden biri ise, diğeri de, ilerideki bir bağımsızlık ihtimaline karşı şimdiden Sovyetleri ve Batı 
âlemini yanına alarak, Âzerilerden toprak kazanma hesaplarıdır; olayların özündeki gerçek 
budur. 

Bu olaylar nereye varır, bu olaylar bizi ne derecede etkiler, bölge ülkelerini ne derecede 
etkiler, dünyayı ne ölçüde sarsar, bunu şimdiden kestirmek mümkün değildir; ama temenni 
ediyoruz, inşallah bu olayların sonu, dünyayı sarsacak boyutlara, yöre devletlerini birbiriyle 
karşı karşıya getirecek boyutlara ulaşmaz. Bu, halisane temennimizdir. 

Sayın milletvekilleri, ancak, bu olayların bizi endişelendiren boyuttan vardır. Bunlardan 
birisi, Batı'nın bu olaylar karşısındaki tavrıdır. Gerçekten, Batı, öteden beri uyguladığı çift stan
dartlı tavrını, Ermenistan-Azerbaycan olaylarında da ortaya koymuştur ve olayı bir hilal-salip 
çatışmasının devamı gibi görmektedir; Ermenilere arka çıkmakta, onları bir nevi şımartmak
ta; yardım elini uzutmakta, onların haklılığını peşinen kabul etmekte; buna karşılık, Azerilere 
karşı bir tavır sergilemektedir. Bu, endişe vericidir, fevkalade yanlış ve olayı tırmandırabilecek 
bir yaklaşımdır. 

Sovyetler Birliğinin tavrını da bu olayda çok yanlış buluyoruz. Çünkü, Sovyetler Birliği, 
olaya siyasî bir çözüm arayışı içinde olmak yerine, kuvvete başvurma yoluna gitmiştir. Bunu 
ne zaman yapmıştır?.. 1956'da Macaristan'a müdahalenin, 1968'de Çekoslovakya'ya askerî mü
dahalenin hatalı olduğunu kabul ve teyit ettiği bir zamanda yapmıştır. 1956 Macaristan işgali, 
1968 Çekoslovakya işgali ve bugün Azerbaycan'ın işgali, birbirine benzer olaylardır. 

Değerli arkadaşlarım, Sovyetler Birliği için sonun başlangıcı, 27 Aralık 1979'da Afganis
tan'ın işgali ile başlamıştır. Sovyetler, kolayca yutup hazmedebileceklerini sandıklan Afganis-
tandan, binlerce gencini ve milyonlarca rublesini harcadıktan sonra çekilirken, bugün, Azer
baycan ve Asya'nın diğer cumhuriyetleri, onlar için, yeni Afganistan'lar olma istidadı taşımak
tadır. Böylece, sanıyorum, Sovyetler Birliği, Ermenileri kışkırtıp Azerilerin üzerine saldırtan 
ve Kafkaslarda bir uyuşmazlık yaratan Batı'nın da oyununa gelmiş oluyor. Sovyetlerdeki yeni
den yapılanma ve açıklık politikaları, belki bu yolla bozulmuş olacaktır. Gerçekten, bu yeni
den yapılanma anlayışı içerisinde askerî harcamalannı azaltmak, kaynaklannı sivil sektörlere 
yöneltip, halkının refahını artırma gayreti içinde olan Sovyetler, yeniden askerî harcamalan 
yükseltmek, kendi sınırlan içerisinde işgal pozisyonlanm korumak için kaynak ayırmak zo
runda kalmaktadır. Temenni ederiz ki, Sovyetler Birliği bu hatayı çabuk anlar ve bu oyunu bozar. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; kanaatimce, Türkiye, bu olayda bir üçüncü ülke de
ğildir. Birincisi, Türkiye, bir bölge ülkesidir, ikincisi, komşu bir ülkedir; olayların cereyan, etti
ği topraklarla hemsınırdır ve üçüncüsü; konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi, orada ce
reyan eden olaylar, bizim soydaşlanmız, bizim kardeşlerimiz üzerinde cereyan etmektedir. 

Bugün, Türkiye, Azerbaycan olaylarıyla ilgili olarak, çekingen, kararsız ve belirsiz bir tu
tum sergilemektedir. Türkiye, "temkinli olduğunu" söylemektedir ve "başkalarının iç işlerine 
karışmama ilkesinden hareket ettiğini" beyan etmektedir. 

— 262 — 



T.B.M.M. B : 67 23 . 1 . 1990 O : 1 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; başkalarının iç işlerine karışmama prensibi doğru
dur, bu prensibe bağlı kalmak gerekir. Ancak, Türkiye, başkalarının iç işlerine karışmama pren
sibini, sanıyorum, klasik manada algılıyor ve uyguluyor. Gerçekten, bugün, başkalarının iç iş
lerine karışmama prensibi, çağdaş birtakım kavramlarla daralmıştır. Nedir bu çağdaş kavram
lar?.. tnsan hakları, azınlık hakları, halkların kendi geleceğini tayin etme hakkı, hatta ve hat
ta, çevre koruma yaklaşımları... Bütün bunlar, içişlerine karışmamanın klasik manasını oldukça 
daraltmış vaziyettedir. Evet, Türkiye, içişlerine karışmama ilkesinden hareket edecektir; ama 
kavramı bu yeni anlamıyla kullanmak durumundadır. 

BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen toparlayınız. 
İBRAHİM DEMÎR (Devamla) — Hemen bitiriyorum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Türkiye, bu olayda duygusallığa ve karamsarlığa ka
pılmadan, temkinli, bilgili ve mantıklı bir şekilde olaya yaklaşmalı; fakat, soydaşlarımızın hak
larından katiyen taviz vermemelidir. Bu bakımdan, milletlerarası mekanizmaların, milletlera
rası hukukun barışçı çözümlerine fırsat veren mekanizmaların harekete geçirilmesi için, Türki
ye, mutlaka harekete geçmelidir. 

Şimdi karşı karşıya bulunduğumuz olay, Sovyet koloniyalizminin tasfiyesi olayıdır. Ko
nuşmamın başında belirttiğim, gibi, peyk ülkeler, teker teker ve çok kısa bir zamanda Sovyet 
etkisinden kendilerini kurtarmışlardır. Şimdi, ister istemez, sömürge ülkeler, Sovyet kolonisi 
ülkeler de bu istikamete yöneleceklerdir, yönelmişlerdir, önümüzdeki 10 yıl, 21 inci Yüzyıla 
götüren 10 yıl, dünya kamuoyunu, Sovyetlerin Asya'daki kolonilerinin dekolonizasyonuyla meş
gul edecektir. Bunun için mutlaka barışçı yollar kullanılmalıdır ve bu barışçı yolların kullanıl
masında, Türkiye öncü rolü oynamalıdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; konunun hassasiyetini, önemini ve ciddiyetini Türk 
kamuoyu bugün çok iyi biliyor. Tarih, en küçük bir ihmali, ihaneti ve gafleti asla ve asla affetmez. 

Şimdi Türkiye, tarihin çok tehlikeli bir dönemecinde, ciddi bir imtihanla karşı karşıyadır. 
Biz, millet olarak nice badireler atlattık ve bugüne geldik. Zamanın son bin yılına biz hükmet
tik, tarihin son bin yılına biz şekil verdik. Bizim kadar zengin devlet tecrübesi olan bir başka 
millet yoktur. Biz ki, bir uç beyliğinden, bir cihan imparatorluğu çıkarabildik. O bakımdan, 
bugün tarihin seyri içerisinde, bu sorumluluğun bilincinde olmak zorundayız ve gerek Azer
baycan, gerek diğer komşu ülkelerle olan ilişkilerimizi, barışçı; fakat, tarihî sorumluluğumu
zun farkında olarak ele almak, değerlendirmek ve onlara sahip çıkmak durumundayız. 

Türkiye Cumhuriyeti olarak, bugün, sıkıntılarımız yok mudur?... Vardır; ekonomik sıkın
tılarımız ve birtakım sosyal problemlerimiz vardır ve dahası -hepiniz biliyorsunuz, kabul 
ediyorsunuz- maalesef, ülkemiz ehliyetsiz kadroların ellerindedir. 

MEHMET ALt BİLİCİ (Adana) — Nereden nereye geldin!.. 

İBRAHİM DEMİR (Devamla) — Evet, bunlar Türkiye'nin gerçekleridir ve bu olaylar de
ğerlendirilirken bunlar da dikkate alınmak zorundadır. 

Bugün, gerek bürokratik, gerek siyasî kadrolarımız -genel manasıyla söylüyorum- ne ya
zık ki, Türkiye'nin bugünkü meselelerinin üstesinden gelebilecek, Türkiye'nin tarihî yükümlü
lüklerini yerine getirebilecek nitelikte değildir. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; birisi, Amerika'da bir laf etti; burada ben utandım, 
yüzüm kızardı, başımı önüme eğmek zorunda kaldım... Bunu mu söyletmek istiyorsunuz? (DYP 
sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın Demir. 
İBRAHİM DEMlR (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Azerbaycan olay

larının milletlerarası bir boyut kazanmasını, dünya barışını tehdit etmesini ve bozmasını te
menni etmeyiz; bunun içinde en büyük sorumluluk bugün Sovyetler Birliğine düşmektedir. Sov
yetler Birliği, Azerbaycan'daki askerlerini derhal geri çekmek, oradaki zarar ve ziyanı makul 
ölçülerde tazmin etmek durumundadır. 

Birleşmiş Milletler, dünya barışını koruma endişesiyle, Azerbaycan olaylarına derhal sa
hip çıkmak durumundadır. Birleşmiş Milletler, bir manada, bu tür uyuşmazlıkların barışçı çö
zümü için vardır. 

Asya'daki esir milletlerin bağımsızlıkları için, milletlerarası hayatı harekete geçirmek la
zımdır. Bunun için, bir program ile, hukukî statüler tespit edilmelidir. 

Iran; olaylara yakın, olaylara bir ölçüde taraf bir ülkedir; ancak, şu ana kadar iran'ın bu 
olay hakkındaki tavrını açık ve net olarak bilemiyoruz, iran'ın, fanatik bir yaşlaşımla olaya 
müdahalesi, olayın taşmasına sebep olabilir. Bu konuda müteyakkız olunmalıdır ve Türkiye, 
daha bilinçli, bilgili, kararlı bir şekilde, bağımsızlığını isteyen bu ülkelere yardım elini, barışçı 
yollardan, insanî ahlakî ve manevî araçlarla uzatmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Demir, son ifadelerinizi kullanın lütfen; rica edeyim, çünkü, hayli za
man geçti. 

İBRAHİM DEMlR (Devamla) — Peki Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Yüce Meclisin bu konuya sahip çıkması lazımdır. Olay

lar, böyle, gündem dışı konuşmalarla, sataşmalarla, sürtüşmelerle değil, daha bilimsel yön
temlerle, daha yüksek platformlarda, daha geniş platformlarda ele alınmalı ve mutlaka irde
lenmeli, incelemeli, bilimsel olarak tahlil edilmelidir; bunun da yolu, Yüce Meclisin bu konu
da bir genel görüşme açması olmalıdır. Bunun dışında, Türk kamuoyunun, bugün, Azerbay
can olayları ile ilgili olarak ciddî bir bilgi edinme ihtiyacı vardır. Ne yazık ki, bu konuda, bi
zim, batı kaynaklarına, Ermenistan ve Ermeni yanlısı kaynaklara bağlı olduğumuz bir gerçek
tir. Onun kadar acı bir gerçek de, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun bu olaylarla ilgili 
tavrıdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu konularda derinliğine, detaylı ve sağlıklı bilgi edin
mek isteyen ve bu maksatla elini radyosuna, televizyonuna uzatan Türk insanı, karşısında Gor-
baçov'u bulmakta, karşısında Sovyetlerin Ankara'daki Büyükelçisi Çernişev'i görmektedir. TRT, 
maalesef, Azerbaycan olaylarını Gorbaçov'un ağzından, Çernişev'in ağzından Türk kamuo
yuna vermektedir. Bu, fevkalade yanlış bir şeydir. O bakımdan, TRT'nin kendisine bir çekidü
zen vermesini, bu konularda uzman bir çalışma ekibi oluşturmasını ve bilhassa, olayı, zaman 
boyutuyla, tarihî gelişimiyle Türk kamuoyuna aktarmasını temenni etmekteyim. 

Bu temennilerle, Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selamlarım. (DYP ve ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demir. 
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Kars Milletvekili Sayın Mahmut Alınak; buyurun efendim. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Değerli milletvekilleri, Sovyet Azerbaycanında büyük bir 

trajedi yaşanıyor. Sovyet Ordusu, ulusal istek ve çatışmaları bahane ederek Azerbaycan'a gir
miş olmakla, Azeri halkını çok daha zor durumda bırakmıştır. 

Her ne gerekçe ile olursa olsun Sovyet askerlerinin Azerbaycan'a girerek Azeri halka ateş 
açmasını onaylamak ve desteklemek mümkün değildir. Peki, çözüm nedir?.. Çözüm, Azeri ve 
Ermeni halklarının, bir arada, barış içinde ve hak eşitliği temelinde aranmalıdır; bunun için 
de, Sovyet Ordularının Azerbaycan'ı derhal terk etmesi gerekmektedir, Nahcivan halkının kendi 
geleceğini özgürce belirleme hakkına saygı gösterilmelidir. Azerbaycan halkı üzerindeki her türlü 
baskıya son verilerek, ayrılma değil, her türlü hakkını özgürce kullanma hakkına kavuşması
na fırsat tanınmalıdır. Karabağ sorunu, Azeri ve Ermeni halklarınca, özgür iradeleriyle, barış 
içinde çözümlenmelidir. ABD'nin Ermenistan'ı, tran'ın da Azerbaycanı tahrik etmelerine, giz
li ya da açık bir şekilde taraf olmalarına karşı çıkılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Amerikan görüşlerinden etkilendiği görülen Cumhurbaşkanı Sa
yın özal'ın, "Biz Sünnîyiz, Şiîler bizden değildir" şeklindeki sözleri, mezhep farkı yaratarak 
ülkemiz insanlarını ayırmakla kalmamış, uluslararası düzeyde de bizleri büyük bir sıkıntıya 
sokmuştur. Bizim, Parlamento olarak, özal'ın, Azeri halkını hedef durumuna getiren bu ayıptan 
ülkemiz insanlarını kurtarmamız gerekmektedir. Bunun için, Azerbaycan halkının karşı karşı
ya kaldığı bu saldırının proresto edilmesi için, parlamentoca bir karar alınmasını öneriyorum. 

Azeri halkının esenliği, Ermeni halkı ile barış içinde olmasına bağlıdır. Bu nedenle, soru
na» ırkçı ve şoven temelde değil, ulusların kendi geleceklerini özgürce belirleme hakkına ve in
san haklarına saygı temelinde yaklaşmalıyız. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimi bitirirken, Azerbaycan'da öldürülen insanların anısına, 
Genel Kurulumuzun, bir dakikalık saygı duruşu yapmasını önerir, hepinize saygılar sunar, te
şekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı, yapılan gündem dışı konuşmalara cevap vermek için 
söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; yıllardır süregelen bir etnik gerginliğin, Azeri-Ermeni ihtilafının son derece talihsiz bir 
uzantısı olarak, son günlerde Azerbaycan halkı ile Sovyetler Birliği yönetimini karşı karşıya 
getiren elim olayların milletimizde yarattığı haklı hassasiyetin Yüce Mecliste temsil edilen bü
tün siyasî partilere mensup milletvekilleri tarafından gündem dışı üç konuşma vesilesiyle dile 
getirildiği bu oturumda, gelişen olaylar karşısında Hükümetimizin yaklaşımını Yüce Meclise 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bölgede olağanüstü hal ilanına yol açan gerginliklere, bu gerginlikle
ri izleyen kanlı olaylara hangi gayri meşru emellerin neden olduğu artık bir sır değildir. Geliş
melerin kaynağında, Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin, Azerbaycan Sovyet Sosyalist 
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Cumhuriyetine yönelik gayri meşru toprak talepleri ve bunları sağlamaya yönelik baskı ve tah
riklerle, şiddet hareketleri olduğunu, gerçeklerle müşkülü bulunmayan herkes çok iyi bilmek
tedir. Bu itibarla, Batı'daki bazı çevrelerin ve bunların etkisindeki kitle iletişim araçlarının, 
gelişmeleri, bağnaz bir tarafsızlıkla, kaba bir propaganda anlayışıyla yansıtmaları vakıası üze
rinde fazla durmayacağım. Çünkü, onların, tutumlarıyla ortaya koydukları, aslında, gerçek
lerle, insanlıkla, uygarlıkla aralarındaki mesafedir ve bu tutumlarıyla, Azerilefe de, Ermenile
re de, Sovyetler Birliğine de kötülük yapmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, bugün, hem kardeş addettiğimiz Azeri halkının acılarının, hem de 
ilişkilerimize her zaman çok önem verdiğimiz komşumuz Sovyetler Birliğinin bu olaylarla irti
batlı olarak aldığı yararın samimî üzüntüsü içindeyiz. Türkiye'nin, gelişmeler karşısındaki res
mî tutumu bellidir ve zamanında açıklıkla ortaya konulmuştur. 

Gelişmeleri, ilke itibariyle, Sovyetler Birliğinin içişleri çerçevesinde mütalaa etmekteyiz; 
ama, hemen ilave etmeliyim ki, bu tutumumuzun, iyi ilişkiler içinde olmaya önem verdiğimiz 
Sovyetler Birliğinin sınırlarımızın hemen ötesindeki bir bölgesinde, yakın kültürel bağlarımız 
olan Azeri halkını etkileyen müessif gelişmelere karşı, Türk-Sovyet ilişkilerinin her alanda da
ha da geliştirilebilmesini vaatedici bir zemin hazırlayan yenilenme ve demokratikleşme süreci
ni olumsuz şekilde etkileyebilecek gelişmelere karşı ilgisiz kalacağımız anlamına gelmediği, bu 
şekilde anlaşılmaması gerektiği de aşikârdır. 

Nitekim, bu tutumumuz, dış politika uygulamamızdaki ifadesini, ilgisizlik veya kayıtsız
lık şeklinde değil, olayların niteliği ve boyutlarıyla orantılı meşru ilgi ve hassasiyetimizin hiçbir 
yanlış anlamaya yer bırakmayacak bir açıklıkla, iyi niyetli telkinlerde bulunmak suretiyle orta
ya konulması şeklinde bulmuştur. Bu yaklaşımı, Azeri halkıyla olan tabiî bağlarımızın olduğu 
kadar, dost Sovyetler Birliğinin yaşadığı değişim sürecinin istikrar içinde devamına atfetdiği-
miz önemin ve hepsinden önce, Türk-Sovyet ilişkilerine atfettiğimiz önemin en azından, ahla
kî bir gereği addettik ve addetmekteyiz. 

öyle inanıyorum ki, vahameti kadar, hassas yönlerinin de idraki içinde bulunduğumuz 
son gelişmeler karşısında sessiz ve gayretsiz kalmamız, bizim gibi, Sovyetler Birliğinin de, bu
gün, "mükemmel''diye nitelediği karşılıklı anlayış ve güvene dayalı ilişkilerimizin sağlığı hu
susunda hâlâ kuşkularımız olduğundan başka türlü yorumlanamazdı. Gelişmeler karşısında 
görüş ve telkinlerimizi uygun yollarla ortaya koymaktan imtina etmemiz, bundan kaçınma
mız, ilişkilerimizin son yıllarda kazandığı yeni ve olumlu hüviyete rağmen, birbirimize en yar
dımcı olabileceğimiz bir dönemde, hâlâ eski yılların soğuk kalıplarıyla düşündüğpmüz ve dav
randığımızdan başka türlü de yorumlanamazdı. Böyle bir yaklaşımın, uluslararası ilişkilere hâkim 
olan yeni, olumlu iklim çerçevesinde, bizim, samimiyet, açıklık ve dostluk anlayışımızla bağ
daştırılması da mümkün olmazdı. 

Hükümetimizin olaylara bakışı ve aldığı tutum, işte bu yapıcı ve sorumlu anlayışla oluş
turulmuştur. Tutumumuz, hiçbir art niyeti olmayanların samimiyeti ve yürek ferahlılığı ile da
ha ilk günden itibaren ortaya konulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bugün varılan noktada endişe ve üzüntümüzü artıran husus, Azer
baycan'dan ulaşan bilgilerin, Sovyet güvenlik kuvvetlerinin tutumu nedeniyle, gelişmelerin kitlesel 
bir insan haklan sorunu haline dönüşmekte olduğuna işaret ediyor olmasıdır. Resmî olmayan 
Sovyet kaynaklarınca da maaalesef doğrulanan bu husus, meselenin, en fazla Sovyetler 

— 2<36 — 



T.B.M.M. B : 67 23 . 1 . 1990 O : 1 

Birliğini rahatsız edebilecek, Sovyetler Birliğinin, Azerbaycan halkını kaybetmesine yol açabi
lecek tehlikeli bir boyut kazandığını düşündürmektedir. Sovyetler Birliğini yaşamın her boyu
tunda çağdaş normlara uygun bir anlayışla yenilemeye çalıştığına inandığımız Gorbaçov yöne
timinin, gelişmelerin bu mecraya sürüklenmesinin sakıncalarının idraki içinde olduğundan ve 
işin başından beri olayların bu şekilde gelişmesini hiç arzu etmemiş olduğundan kuşku duy
mak istemeyiz. Hatırlayacağınız gibi, 19 Ocak günü Sovyetler Birliği büyükelçisini kabulümü 
müteakip yaptığım açıklamada, Azerî halkına, karşı karşıya bulunabilecekleri tahrik ve tuzak
lara karşı uyanık bulunmaları telkininde bulunmuştum. Olayların kazandığı boyutlar ışığın
da, bugün de, Sovyet kuvvetlerinin istikrarı sağlamak için kendilerine verilen görevi yerine ge
tirirken, Sovyetler Birliği bünyesindeki bir halk tarafından yabancı bir güç gibi algılanmaları
na izin verebilecek uygulamalara başvurmalarının doğurabileceği sorunlar hususundaki kaygı
larımızı da Sovyetler Birliği ile paylaşmayı, bu komşu Ülkenin istikrar ve esenliğine de, dostlu
ğumuza da verdiğimiz önemin tabiî bir icabı sayıyorum. 

Sayın milletvekilleri, son iki gündür olaylarla ilgili olarak ulaşan bilgiler, ister istemez, 
gelişmelerin duygusal bir açıdan izlenmesi eğilimini güçlendirmektedir. Bireysel açıdan hepi
miz için geçerli olan bu durum, insan oluşumuzun tabiî bir sonucudur. Ancak, burada bir ar
kadaşımın da konuşmasında ifade ettiği gelişmelerin önümüze koyduğu sınav, niteliği itibariy
le, duygularla değil, ancak serinkanlılık ve ileri görüşlülükle aşılabilecek bir sınavdır. Bu çerçe
vede, Türk-Sovyet ilişkilerine karşı kurulmuş olabilecek tuzaklara karşı dikkatli olmayı, biz 
Hükümet olarak, sorumluluğumuzun bir gereği addediyoruz. Aynı tespiti kendi yönlerinden 
yapabilmenin, gelişmelere taraf olanlar açısından da, daha da acil ve önemli bir görev olduğu 
kanaatini taşıdığımızı da burada ilave etmek durumundayım. Böyle düşündüğümüz içindir ki; 
Azerbaycan'daki gergin ortamın, her şeye rağmen, daha derin izler bırakmadan ve ihtilatlara 
yol açmadan bir an önce aşılabilmesi; olayların, devlet otoritesine olduğu kadar, insan hakla
rına da saygılı, uygar ve akılcı bir yaklaşımla yâtıştırılabilmesi; bölgede mevcut sorunlara, so
ğukkanlılık, sağduyu ve gerçekçilikle çözüm aranabilmesi için gerekli sükûnet ortamının yara
tılabilmesi bakımından, herkesin, itidal ve kendi konumunun gerektirdiği ölçü ve şekilde so
rumlulukla davranmasından ve bu çerçevede, Sayın Gorbaçov'un Sovyetler Birliğinde hayata 
geçirmeye çalıştığı demokratik değerlere uygun bir diyalog anlayışının rehber edinilmesinden, 
son tahlilde, kardeş Azerî halkı ve genel olarak Sovyetler Birliği kadar, Türk-Sovyet ilişkileri
nin de kazançlı çıkacağına inanmaktayız. 

Esasen, böyle düşündüğümüz, buna inandığımız içindir ki, Sovyetler Birliği ile iyi ilişkile
rimiz ve Azerî halkıyla özel bağlarımız çerçevesinde eğer herhangi bir katkımız olabilirse, bu
nu memnuniyetle yapacağımızı Sovyetler Birliğine zamanında bildirmiş bulunuyoruz. Takdir, 
tabiî kendilerine aittir. Bizim yürekten dileğimiz, yaşanan acıların da, yüksek olduğunu bildi
ğimiz duyarlılıkların da, sesimizin çağrılarımızın, tutumumuzun duyulup anlaşılmasına engel 
olmamasıdır. 

Yüce Meclise derin saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Mahmut Alınak saygı duruşu talebinde bulunmuştur. İçtenlikle iştirak ediyorum 
ve benim de en büyük arzumdur; fakat, İçtüzüğün 54 üncü maddesinin, saygı duruşunu gerek
tirecek halleri Başkanlık Divanı kararına bağlaması vesilesiyle, maalesef, bu talebi yerine geti
remiyorum; kusura bakmasınlar. 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Ara verelim. 

DEVLET BAKANI MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Ankara) — Ara verelim, Başkanlık Di
vanında görüşülsün. 

BAŞKAN — Şimdi cevabım ağır olur, onun için sakin olalım. 

Sadece hitap ettiğim taraf için değil, grupların da bunu nazarı itibara alması, harekete 
geçilmesi lazımdı; Başkanlık divanının da harekete geçirilmesi lazımdı. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Geçseydiniz Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, ben sadece, hadiseleri ve gelişimini izah ettim; sebebini de izah 
ettim; ama üzerine alınanlara da gerekli cevabı verdim. (SHP sıralarından alkışlar) 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu 'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/710) (S. Sayısı : 306) (1) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 
15 adet raporu vardır; sırasıyla okutacağım. 

1 inci sıradaki raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 2.12.1988 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Sinop Milletvekili Yaşar 
Topçu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazır
lık Komisyonu Raporu, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnad edilen Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın 
üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Sinop Milletvekili Yaşar Topçu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşku noğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri. 

2. — Yozgat Milletvekili Lutfuüah Kayalar'ın Yısama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/713) (S. Sayısı ; 307) (2) 

(1) , 306 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 307 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — 2 nci sıradaki raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 2.12.1988 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Yozgat Milletvekili Lut-

fullah Kayalar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Hazırlık Komisyonu Raporu, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2918 sayılı Karayolları ve Trafik Kanununa muhalefet su
çu isnat edilen Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar 
ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre Yozgat Milletvekili Lutfullah kayalar hakkındaki kovuşturmanın milletve
killiği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

3, — Antalya Milletvekili Deniz Bay kal'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapo
ru (3/727) (S. Sayısı : 303) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 19.12.1988 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Antalya Milletvekili Deniz 
Baykal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık 
Komisyonu Raporu, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30,11.1989 tarih
li toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın 
üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkındaki kovuşturmanın milletvekil
liği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

(1) 308 S. Sayüı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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4. — Ankara Milletvekili Mustafa Taşaf'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapo
ru (3/733) (S. Sayısı : 309) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 6.1.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Ankara Milletvekili Mus
tafa Taşar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ha
zırlık Komisyonu Raporu, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 sayılı Seçimlerin-Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen Ankara Milletvekili Mustafa Taşar'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın 
üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre Ankara Milletvekili Mustafa Taşar hakkındaki kovuşturmanın milletve
killiği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
/ sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

5. — izmir Milletvekili Erdal inönü'nün Yısama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/735) (S. Sayısı :310) (2) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 6.1.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, izmir Milletvekili Erdal 
inönü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazır
lık Komisyonu Raporu, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanuna muhalefet suçu isnat edilen izmir Milletvekili Erdal inönü'nün yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının so
na ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre izmir Milletvekili Erdal inönü hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

(1) 309 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 310 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

6. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/734) (S. Sayısı : 311) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 6.1.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Kars Milletvekili Vedat Al
tun'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Ko
misyonu Raporu, tçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 tarihli 
toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanuna muhalefet suçu isnat edilen Kars Milletvekili Vedat Altun'un yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona 
ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisypnumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre Kars Milletvekili Vedat Altun hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

7. — Tokat Milletvekili Erkan Yüksel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/746) (S. Sayısı : 312) (2) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 27.1.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Tokat Milletvekili Erkan 
YüksePin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık 
Komisyonu Raporu, tçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 tarih
li toplantısında incelenmiştir. 

(1) 311 S. Saydı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
(2) 312 S. Saytlı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Hazırlık Komisyonu, hakkında tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralanmaya sebebiyet 
vermek suçu isnat edilen Tokat Milletvekili Erkan YüksePin yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre Tokat Milletvekili Erkan Yüksel hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

8. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın Yısama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapo
ru (3/769) (S. Sayısı : 313) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 22.2.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Manisa Milletvekili Ümit 
Canuyar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazır
lık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında zor kullanmak suretiyle kara ulaşım aracının hareket et
mesini engellemek suçu isnat edilen Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının 
sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre Manisa Milletvekili Ümit Canuyar hakkındaki kovuşturmanın milletve
killiği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

9. — izmir Milletvekili Erdal inönü'nün Yısama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/775) (S. Sayısı : 314) (2) 

(1) 313 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 314 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

— 272 — 



T.B.M.M. B : 67 23 . 1 . 1990 O : 1 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 23.2.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İzmir Milletvekilli Er
dal inönü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ha
zırlık Komisyonu Raporu, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanuna muhalefet suçu isnat edilen tzmir Milletvekili Erdal inönü'nün yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının so
na ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre izmir Milletvekili Erdal inönü hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

10. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in Yısama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/777) (S. Sayısı : 315) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 23.2.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İsparta Milletvekili Sü
leyman Demirel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Hazırlık Komisyonu Raporu, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanuna muhalefet suçu isnat edilen İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in yasama doku
nulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfa
tının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre İsparta Milletvekili Süleyman Demirel hakkındaki kovuşturmanın millet
vekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

(1) 315 S. Sayılı Basmayazt tutanağa eklidir. 
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11. — Tekirdağ Milletvekili Ali Rıfkı Ataşe ver'm Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/781) (S. Sayısı : 316) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 27.2.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Tekirdağ Milletvekili Ali 
Rıfkı Atasever'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında cürüm delillerini yok etmek suçu isnat edilen Tekirdağ Mil-
leı vekili Ali Rıfkı Atasever'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına 
ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre Tekirdağ Milletvekili Ali Rıfkı Atasever hakkındaki kovuşturmanın mil
letvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

12. —Ankara Milletvekilleri Arif Sağ, Eşref Erdem, Kâmil Ateşoğulları, Diyarbakır Milletvekili 
Salih Sümer ve Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/807) (S. Sayısı : 317) (2) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 4.4.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Ankara Milletvekili Arif 
Sağ, Kâmil Ateşoğulları, Eşref Erdem, Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer ile Erzincan Mil
letvekili Mustafa Kul'un yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyo
nun 30.11.1989 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanuna muhalefet suçu isnat edilen Ankara Milletvekili Arif Sağ, Kâmil Ateşoğulları, Eşref 
Erdem, Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer ve Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

(1) 316 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 317 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre Ankara Milletvekilleri Arif Sağ, Kâmil Ateşoğulları, Eşref Erdem, Diyar
bakır Milletvekili Salih Sümer ve Erzincan Milletvekili Mustafa Kul haklarındaki kovuşturma
nın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

13. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapo
ru (3/808) (S Sayısı : 318) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 4.4.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Muğla Milletvekili Tufan 
Doğu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazır
lık Komisyonu Raporu, tçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında görevli memurlara hakaret suçu isnat edilen Muğla Mil
letvekili Tufan Doğu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve 
hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre Muğla Milletvekili Tufan Doğu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

14. — Amasya Milletvekili Tahir Köse'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapo
ru (3/809) (S. Sayısı : 319) (2) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 

(1) 318 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
(2) 319 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 4.4.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Amasya Milletvekili Ta-

hir Köse'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ha
zır lık-Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında görevli 298 sayılı Seçimlerin temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnat edilen Amasya Milletvekili Tahir Köse'
nin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuştur
manın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre Amasya Milletvekili Tahir Köse hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

15. — istanbul Milletvekili Yusuf Kenan Sönmez'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/810) (S. Sayısı : 320) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 4.4.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İstanbul Milletvekili Yu
suf Kenan Sönmez'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkere
si ve Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 
30.11.1989 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında meskûn mahalde silahla ateş etmek suçu isnat edilen İs
tanbul Milletvekili Yusuf Kenan Sönmez'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenme
sine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnat edilen 
fiilin niteliğine göre İstanbul Milletvekili Yusuf Kenan Sönmez hakkındaki kovuşturmanın mil
letvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere .Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

(Ankara) 
ve Komisyon üyeleri 

(1) 320 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadığına dair okunan İS 
tezkereye Anayasanın 110 uncu ve İçtüzüğün ilgili maddeleri gereğince, 10 gün içerisinde itiraz 
vaki olmadığı takdirde, bunlar kesinleşecektir. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Konya Milletvekili Vefa Tanvr ve 11 arkadaşının, Ermeni soykırımı ile ilgili iddialar ve Azer
baycan'da sahnelenen olaylar konusunda genel görüşme açdmasına ilişkin önergesi (8/19) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme ve bir Meclis araştırması önergesi vardır, ayrı ayrı okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bizim bir Ermeni meselemiz yoktur. Fakat, Ermenilerin uydurma bir dosyaları vardır. Tam 

yüz yıldır, bu dosya bulabildikleri her zeminde sahnelenir. 
Osmanlı arşivleri açılmıştır. Andonyan'ın Talat Paşa uydurmalarının doğrusu bu arşiv

lerdedir. 
Geçmişte olanlar soykırım değildir. 
Güneye nakil, olağan şartların dışında, harp içinde olmuştur. 
O dönemde öldürülen Türk sayısı, Ermeninin on mislidir. 
Osmanlı dönemindeki Tehcir o günün hukuku içerisinde ve yasa ile yapılmıştır. 
Ermeni senaryosuna dar çerçeveden bakmayalım. 
Olay; vahim bir gelişme, hasmane bir tutumdur. 
Osmanlı devrinde olanlar; soykırım değildir; bir müdafai nefstir. 
Türkiye Cumhuriyetinin hiçbir döneminde ise sıykırım yoktur. 
Ermeni senaryosunun yeniden sahnelenmesi kimseye kâr getirmez. Dostluklara, ittifakla

ra zarar getirir. Dünya terörünün bir bölümüne vize verir. 
Ermeni Karar Tasarısının ABD Kongresinden geçmesi soykırımı tescil eder. 
Bir yalanı, bir uydurma senaryoyu ABD Kongresinin tescile hakkı yoktur. 
Dünya, Ermeni dosyası ile meşgul. Yazıyor, çiziyor, konuşuyor. Ermeniler ise, tertipler ha

zırlıyor. 
Kısacası, dost-düşman bir "Kara Bela" hazırlığında. 
Savunmak için değil, dünyanın hakikatleri bilmesini, son Azerbaycan'da sahnelenen Er

meni çılgınlıklarının niçin yapıldığının derinliğine inilmesini istiyoruz. 
Azerbaycan kan gölü haline gelmiştir. Ama insan haklarının savunucusu Avrupa suskundur. 
Rusya tek taraflı suçlu aramaktadır. ABD, yangına körükle gitmektedir. 
Haksızlıklara, silah çıkarcılarına, kan dökülmesine seyirci kalanlara, sesimizi duyurmak 

ve Meclise sunacağımız belgeleri sergilemek için Anayasanın 98, Millet Meclisi içtüzüğünün 
100 ve 101 inci maddeleri gereğince bir genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Vefa Tanır Koksal Toptan 
Konya Zonguldak 

Mustafa Çorapçıoğlu Ömer Şeker 
Balıkesir Konya 
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Fuat Kılcı Mehmet Çakıroğlu 
İzmir Trabzon 

Doğan Baran İsmail Köse 
Niğde Erzurum 

Ahmet Neidim Mehmet Gölhan 
Sakarya Sakarya 

Ertekin Durutürk Orhan Şendağ 
İsparta Adana 

BAŞKAN — önerge, gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konu
sundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, 1402'likîer olarak anılanların hangi neden
lerle ve kimler tarafından görevlerinden uzaklaştırıldıklarını ve Danıştay kararına rağmen bu kişilerin 
görevlerine dönmelerini engelleyenleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/81) 

BAŞKAN — Şimdi, Meclis Araştırma önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

12 Eylül 1980 askerî müdahalesinden sonra görevlerinden uzaklaştırılan ve "1402'likîer" 
olarak anılanların atılmasının nedenleri ile görevlerine son verenleri ve görevlerine dönmeleri
ni önleyenleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Ali Uyar Neccar Türkcan 
Hatay İzmir 

M. Kemal Duduoğlu Yüksel Çengel 
Hatay İstanbul 

Ömer Çiftçi 1. Önder Kırlı 
Ankara Balıkesir 

Mustafa Yılmaz Ahmet Ersin 
Gaziantep İzmir 

Mahmut Keçeli Erol Güngör 
Adana İzmir 

Turhan Hırfanoğlu Hikmet Çetin 
Hatay Diyarbakır 

M. Cevdet Selvi Kenan Süzer 
Eskişehir Tokat 

Gürcan Ersin özer Gürbüz 
Kırklareli Sinop 

Mehmet Tahir Köse Kâzım özev 
Amasya Tokat 
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GEREKÇE 

12 Eylülün kurbanı olan 1402'likler ile ilgili çok şey söylendi, çok şey yazıldı. Ülkenin ufuk
larına bir karabasan gibi çöken 12 Eylülün mimarları, kendilerini haklı göstermek için, eli ko
lu bağlı, hertürlü savunma hakkı elinden alınan kurbanlarına hakarete varan sözlü ve yazılı 
saldırılarda bulundular. 12 Eylül öncesi olayların tek sorumlusu sanki onlarmış gibi bir imaj 
yaratmak için ellerinden geleni yaptılar. Halkı aldatmak için gerçekle ilgisi olmayan şeyler söy
lediler. 

Şairin tabiri ile, "kadı ola davacı, ol muzır ola şahit, ol mahkemenin hükmüne derler mi 
adalet" özdeyişine tıpatıp uyan bir uygulamaya girdiler. Aradan on yıla yakın bir zaman geçti, 
12 Eylüle gerekçe olarak gösterilen olaylar ne ortadan kaldırıldı, ne de azaldı; üstelik, 12 Eylül 
öncesini aratan sosyal, ekonomik, siyasî ve kültürel boyutlara ulaştı. 

Demek ki, 12 Eylülün mimarlarının gerekçesi geçersizdir. Teşhisleri ve tedavileri, tam an
lamıyla yanlışlarla doludur. Olayların sebebi ne üniversiteler, ne işçiler ve ne de talebelerdir. 
Eğer iddia edildiği gibi üniversiteler veya işçiler olsaydı, sorumlu olarak gösterilen öğretim üyeleri 
ve talebeler üniversiteden uzaklaştırıldıktan, DtSK kapatılıp, yöneticileri de işkencehanelerde 
sistemik işkencelere yıllarca rharuz kaldıktan sonra, Türkiye'nin güllük gülistanlık olması la
zımdı. Oysa, durum tam tersine bir manzara kazanmıştır. 

İlköğretimden yükseköğretime kadar ülkenin eğitim, öğretim, araştırma, inceleme ve ya
yın faaliyetini depreme uğratan, bilim, kültür yoksullaşmasına yol açan politikalar bu dönem
de uygulanmıştır. Türkiye, en az 20 yıl geri itilmiştir. Gelir dağılımındaki bozukluk, adaletsiz 
denilecek derecede bu dönemde bozulmuştur. Enflasyon canavarı bu dönemde azgınlaşmıştır. 
tnsan hakları bu dönemde çiğnenmiştir. 

Peki, sormak gerekmez mi ki, 1402'lik olarak nitelendirilenler niçin görevlerinden uzak
laştırılmıştır? Suçları nedir? Bu suçu işlemişler mi? Hangi bağımsız yargı organı bu suçu sabit 
görmüştür? Düzmece suçlamalar ve afakî iddialarla binlerce insan, yıllarını verdiği bilim yu
valarından bir gecede nasıl uzaklaştırılır? 

Bu masum insanların maddî ve manevî işkenceye yıllarca maruz kalmasına hangi vicdan 
razı olur? "tnsan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğü, sosyal adaletçi" gibi güzel kavramlar 
Anayasaya, halkı aldatmak için mi konulmuştur? 

Bugün "demokratım" diyen herkesin, bu insanların uğradığı haksızlık karşısında sesini 
duyurması, bu haksızlığın üzerine çekilen kara çarşafı kaldırması lazımdır. 

Eğer Türkiye'ye, demokrasiyi bütün kurum ve müesseseleri ile sağlam, sağlıklı ve kalıcı 
bir şekilde yerleştirmek istiyorsak, geçmişle ilgili konuların çekinilmeden dile getirilmesi gere
kir, inancındayız. Geçmişe sünger çekmenin hiçbir yararı yoktur. Ayıbı ise çok büyüktür. Bu 
ayıptan bir an önce kurtulmamız lazımdır. 

Üniversitenin " Ü " sünden dahi anlamayanların, üniversiter faaliyetlere ve bilimsel haya
tımıza verdikleri zararın boyutlarını tespit etmek için bir Meclis Araştırması gerekmektedir. 

Kompleksini tatmin etmek için bilim adamlarına savaş açanların sebep oldukları telafisi 
çok zor, hatta imkânsız gibi görülen tahribatın boyutlarını meydana çıkarmak için, çok yönlü 
bir Meclis Araştırması gerekmektedir. 
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Danıştay, görevlerine dönmeleri için karar verdiği halde, bu işlemin şimdilik bazı afakî 
nedenlerle gerçekleşmesi olanaksız görülmektedir. Danıştay kararını uygulamayanlar kimler
dir ve görevlerinden atılmalarını sağlayan, ihbar eden, iftira yapan kimlerdir? Bunların bir an 
önce açıklığa kavuşturulması ve suçlular ile suçlarının tespit edilmesi gerekir. Bu nedenle Ana
yasanın 98 inci maddesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına şiddetle gerek vardır. 

BAŞKAN — Meclis Araştırması önergesi gündemde yerini alacak ve araştırma açılıp açıl
mamasına dair öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

D) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, beraberinde bir parlamento heyetiyle, Endonezya 
Temsilciler Meclisi Başkanının resmî davetine icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1093) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 4 tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanının vaki resmî daveti üzerine, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanının Riyasetinde bir Parlamento Heyetinin Endonezya'ya yapacağı ziyarete 
icabet edilmesi Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen bir parlamento heyetinin Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetler Birliğine vaki resmî davete icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1094) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Vaki resmî davet üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen bir Parlamento heyeti
nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine icabet etmesi Genel kurulun tasviplerine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 2 üyenin Parlamenter Demokrasi ve Uluslararası 
Güvenlik Politikası Konferansına vaki resmî davete icabetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1095) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Vaki resmî davet üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 2 üyemizin, Parlamen

ter Demokrasi vç Uluslararası Güvenlik Politikası Konferansına icabet etmeleri Genel Kurulun 
tasviplerine sunulur. 

İ. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Pakistan İslam Cumhuriyeti Sind Eyalet Meclisi Başkanının vaki resmî daveti üzerine, Türkiye 
Büyük Millet Meclisini temsilen bir parlamento heyetinin Pakistan'ı ziyaretine ilişkin. Başkanlık tezkeresi 
(3/1096) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Pakistan tslam Cumhuriyeti Sind Eyalet Meclisi Başkanının vaki resmî daveti üzerine, Tür
kiye Büyük Millet Meclisini temsilen bir parlamento heyetimizin Pakistan'ı ziyaret etmesi Ge
nel Kurulun onayına sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

E) ÖNERİLER 

d) Danışma Kurulu Önerileri 

1. — 11/12 esas numaralı gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı Ivusüsundaki öngörüş-
mderin genel kurulun 25.1.1990 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisi vardır, okutuyorum : 

Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulunun 22.1.1990 Pazartesi günü yaptığı toplantıda aşağıdaki önerinin Genel Ku
rulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Yasin Bozkurt Hasan Fehmi Güneş 
ANAP Grup Başkanvekili SHP Grup Başkanvekili 

Koksal Toptan 
DYP Grup Başkanvekili 

öneri : 

18.1.1990 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve Genel Kurulun 18.1.1990 tarihli 66 ncı 
Birleşiminde okunmuş bulunan 11/12 esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin, "özel 
Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince 
gündeme alınıp, alınmayacağı hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 25.1.1990 Perşembe 
günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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D) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

5, — 10/38 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, komisyonun çalışma süre
sinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1097) 

BAŞKAN — 10/38 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, komisyo
nun çalışma süresinin uzatılmasına dair tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Para ve Kredi Kurulunun 88/1 sayılı Tebliğinin 43 üncü sırasındaki mamuller için yapıla
cak ödemelerin yüksek tutulması nedenlerini ve söz konusu tebliğden kimlerin yararlandığını 
tespit etmek amacıyla 25.4.1989 tarihinde kurulan Meclis Araştırma Komisyonumuz kuruldu
ğu tarihten itibaren ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmış, ancak konunun çok kapsamlı olması 
nedeniyle çalışmalarını süresi içinde tamamlayamamıştır. 

Bu nedenle komisyonumuz; çalışmalarını tamamlayabilmesi için, çalışma süresinin 3 Şu
bat 1990 tarihinden itibaren üç ay daha uzatılmasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 103 üncü maddesinin 2 nci fıkrası gereğince Başkanlığınızdan istenmesini kararlaştırmıştır. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Şadan Tuzcu (Rize) 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6. — 10/36 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, komisyonun çalışma süre
sinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1098) 

BAŞKAN — 10/36 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyo
nun çalışma süresinin uzatılmasına dair tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Pamuk Üreticilerinin Sorunları, Avrupa Topluluğuna Yapılan Tekstil İhracatının Kısıtlan
ması ve Dokuma Sektöründeki Yatırımlar ile İzlenen Politikalar Konusunda 2.5.1989 Tarihin
de Kurulan Meclis Araştırma Komisyonumuz, kurulduğu tarihten itibaren ilgili kurum ve ku
ruluşlarla çalışmış, ancak konunun çok geniş kapsamlı olması nedeniyle çalışmalarını süresi 
içinde tamamlayamamıştır. 

Bu nedenle Komisyonumuz; çalışmalarını tamamlayabilmesi için çalışma süresinin 22 Ocak 
1990 tarihinden itibaren üç ay daha uzatılmasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 
103 üncü maddesinin 2 nci fıkrası gereğince Başkanlığınızdan istenmesini kararlaştırmıştır. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Ömer Okan Çağlar (Aydın) 
Komisyon Başkanı 
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BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Z — içel Milletvekili M, Isiemifıan Taky'ın, (6/610) ve (6/624) numaralı sözlü sorularım geri 
aldığına ilişkin önergesi (4/127) ~ 

BAŞKAN — Bazı sözlü soruların geri verilmesine ilişkin önergeler vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 388 ve 430 uncu sıralarında yer alan (6/610) ve (6/624) 
esas numaralı sözlü soru önergelerime yazılı cevap aldığımdan, soru önergelerimi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

M. îstemihan Talay 
tçel 

BAŞKAN — Soru önergeleri geri verilmiştir. 

8. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, (6/652) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi (4/128) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 493 üncü sırasında yer alan (6/652) esas numaralı 
sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
tsmail Köse 

Erzurum 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

9 . — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'in, (6/678) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/130) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 483 üncü sırasında yer alan (6/678) esas numaralı 
sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

10. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'in (6/673) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi (4/129) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 481 inci sırasında yer alan (6/673) esas numaralı 
sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Çakır 
Giresun 

BAŞKAN — Soru önergeleri geri verilmiştir. 

Gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜSMELER 

1. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 51 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamındaki 
süper emeklilerle ilgili olarak Bakanlık görevlerini ihmal ettikleri ve kötüye kullandıkları ve bu eylemleri
nin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Sivas Milletvekili ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
imren Aykut haklarında Meclis soruşturması açûmasına ilişkin önergesi (9/3) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 10.1.1990 tarihli 62 nci Birleşiminde alınan karar gereğince, 
tzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 51 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamındaki süper 
emeklilerle ilgili olarak, bakanlık görevlerini ihmal ettikleri ve kötüye kullandıkları ve bu ey
lemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla Sivas Millet
vekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Sayın Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu ile Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın tmren Aykut haklarında Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Bu görüşmelerde, sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibine veya onun göstereceği 
bir diğer imza sahibine; şahısları adına iki üyeye ve son olarak da, haklarında soruşturma iste
nilmiş bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Sayın Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın tmren Aykut'a söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, önerge sahibi, şahıslar ve ilgili bakanlar için 10'ar dakikadır. 

Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge Genel kurulun 26.12.1989 tarihli 58 inci Bir
leşiminde okunmuş ve bastırılarak, sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bilindiği gibi, 506 sayılı Yasanın 70 inci maddesinde değişiklik yapan 3395 sayılı Yasanın 
geçici 5 inci maddesi ile SSK kapsamında çalışanlardan bazılarına, borçlanmak suretiyle ve 
borçlanılan 4,2 milyon lirayı peşin ödeyerek, yüksek aylıkla emekli olma olanağı tanınmıştır. 
Bu yolla yaklaşık 65 bin sigortalıdan, 260 milyar liradan fazla para toplanmıştır. 

Ancak, süper emeklilik yasasının borçlanmaya ilişkin geçici 5 inci maddesi, Anayasa Mah
kemesince iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararında, bağlanan süper aylık
ların kesilmesi değil, aksine, kazanılmış hakların korunarak, aynı hakkın makul ölçülerde, 
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diğer göstergelerde bulunanlara da tanınması gerektiği belirtilmiştir, bu nedenle de, iptal kara
rının yürürlüğe girmesi için, altı aylık süre tanınarak, hükümete adil bir düzenleme yapma fır
satı yaratılmıştır, t 

İptal kararından sonra, hükümet, 29.12.1988 tarihinde, apar topar yürürlüğe soktuğu 352 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, süper emekli aylıklarını dondurmuştur. 

Yangından mal kaçırırcasına çıkarılan 352 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 3268 ve 
3347 sayılı yetki yasalarına dayandırılmışsa da, anılan yetki yasaları başka konularla ilgili ol
duğundan, bu Kanun Hükmünde Kararnameye dayanak oluşturamazlar. Dolayısıyla, 352 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname bir yetki yasasına dayandırılmadan çıkarılmıştır ki, bu du
rum Anayasanın 91 inci maddesine açıkça aykırıdır. 

Esasen Hükümet, 352 sayılı dondurma kararnamesini çıkarırken bunun Anayasaya aykırı 
olduğunu biliyordu. Ancak, süper emeklilerin de yararlanacağı 1989 yılı emekli aylığı katsayısı 
yürürlüğe girmeden önce, TBMM'den bir yetki yasasını ya da süper dondurma ile ilgili bir 
yasayı çıkarmaya zamanı yoktu. Bu nedenle, (Anayasayı bir kere daha ihlal etmekten bir şey 
olmaz) mantığından hareketle, Anayasaya aykırı Kanun Hükmünde Kararnameyi çıkararak, 
önce süper dondurmayı gerçekleştirmiş, daha sonra da yasal düzenleme yoluna gitmiştir. Nite
kim, istim arkadan gelmiş ve ilgili yasa, kararnameden 10 gün sonra TBMM'ne sunulmuştur. 

Böylece bir hukuk skandali yaratılmış, yakınlarıyla birlikte 250 bini aşkın süperzedenin, 
devlete olan güveni sarsılmıştır. 

Ülkemizde, geçmişte de benzer bir olay yaşanmıştır. "Banker skandali" diye anılan olay
da, onbinlerce bankerzede, devlet ve hükümet sözcülerinin güvencelerine inanarak, evini, ara
basını satıp, parasını "banker" adıyla ortaya çıkan, ne idüğü belirsiz kişilere yatırdıktan son
ra, hüsrana uğramış ve bu durum devletin güvenirliğini zedelemiştir. 

Bugün süperzedelerin durumu da aynıdır. Banker skandalında olduğu gibi, hükümet söz
cüleri, vatandaşları süper emekli olmaya teşvik etmişlerdir. Bu sözlere ve güvencelere inanan 
65 bini aşkın vatandaşımız, evini - arabasını satıp, işini bırakarak süper emekli olduktan son
ra, bugün, Hükümetin tuzağına düştüklerini görerek, devlete olan güvenlerini tekrar gözden 
geçirmek zorunda bırakılmışlardır. 

Yıllar önce yaşanan banker skandalinin baş sorumlusu Sayın özal'dır. Ancak, demokra
sinin ve Parlamentonun olmadığı o dönemde olağanüstü koşulların koruması altında olması 
nedeniyle, üzerine gidilememiştir. 

Bugünün yaşanan süper skandalinin baş sorumlusu da Sayın Özal'dır. Bugün ülkemizde 
demokrasi ve Parlamento işlemektedir. Fakat, şimdi de, Cumhurbaşkanı olduğundan, bu kez 
de Anayasanın koruması altındadır. 

Ancak, süper skandalında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Sayın Mükerrem Taş-
çıoğlu ile şimdiki Bakan Sayın tmren Aykut'un da sorumlulukları vardır. Sayın Taşçıoğlu, Ana
yasaya aykırı olduğunu bile bile, yasayı övüp, güvenceler vererek, vatandaşları süper emeklili
ğe teşvik etmekle ve Sayın Aykut da, Anayasaya aykırı 352 sayılı KHK'yi, sırf süper emeklile
rin haklarını gaspetmek kastıyla yürürlüğe koymakla, görevlerini ihmal edip, kötüye kullan
mışlardır. 
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Ceza Kanunumuzun 230/1 inci maddesi "hangi nedenle olursa olsun, memuriyet görevi
ni yapmakta savsama ve gecikme gösteren memur 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve bin liradan 
beşbin liraya kadar para cezası ile cezalandırılır", 240/1 inci maddesi ise "yasada yazılı haller
den başka hangi nedenle olursa olsun, görevini kötüye kullanan memur, derecesine göre 1 yıl
dan 3 yıla kadar hapsolunur" hükmünü içermektedir. 

Süper emeklilerle ilgili olarak, Bakanlık görevlerini ihmal eden ve kötüye kullanan Sayın 
Mükerrem Taşçıoğlu ve Sayın îmren Aykut'un bu eylemleri Türk Ceza Yasasının 230/1 ve 240/1 
inci maddelerine uyan suçun öğelerini taşımaktadır. 

Bu nedenle adı geçenler hakkında Anayasanın 100 üncü maddesine göre Meclis soruştur
ması açılmasını dileriz. 

Ahmet Ersin (İzmir) ve arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın Ersin, önerge sahibi olarak zatı âliniz mi konuşacaksınız? 
AHMET ERSİN (İzmir) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken, Yü

ce Kurulu saygılarımla selamlıyorum. 
Bilindiği gibi, 20.6.1987 tarihli ve 3395 sayılı Yasayla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasına 

eklenen geçici 5 inci maddeyle, SSK kapsamında çalışanlardan ve emekli olanlardan bazıları
na, borçlanmak suretiyle ve borçlanılan 4 milyon 200 bin lirayı peşin ödeyerek, yüksek aylıkla 
emekli olma olanağı tanınmıştır. Bu yolla, yaklaşık 65 bin sigortalıdan, 260 milyar liradan faz
la para toplanmıştır. 

Bu geçici maddeyle, sosyal sigorta hukuku alanında, sonradan büyük bir düş kırıklığı, 
hüsran ve sızlanmalara neden olan yeni bir borçlanma esası getirilmiştir. Bu yasa hükmüne 
göre, en yüksek göstergeden aylığa hak kazananlardan sadece yaşlılık, malullük ve ölüm sigor
talarından aylık alanlarla sınırlı tutularak, iş kazası ve meslek hastalığından gelir alanlar bu 
geçici maddenin getirdiği olanaklardan yararlandırılmamışlardır. Ayrıca, en yüksek gösterge
nin altında kalan tüm hak sahipleri bu yeni borçlanmanın dışında bırakılmışlardır. 

Bu arada, değil bir hukuk devletinde, kabile toplumlarında bile olmayan bir mantıkla, 
ortada henüz bir yasa yokken, daha yasa yürürlüğe girmemişken "önceden istekte bulunmuş 
olmak" şartı getirilmiştir. Yani, süper emeklilik Yasasından yararlanmak isteyenlere, yasanın 
yürürlüğe girmesinden sonra bir süre tanınacağına, "Yasa yürürlüğe girmeden önce başvur
maları gerektiği" şartı getirilmiştir. Oysa, bir yasa, yürürlüğe girdikten sonra vatandaşlara hak 
tanır. Hak sahibi, yasa yürürlüğe girdikten sonra onu inceleyip ne yapacağına karar verebilir. 
Hak sahibinden, yasanın ne şekilde çıkacağını, kendisi için neler getireceğini görmeden hare
ket etmesini istemenin hakla, hukukla bir ilgisi olamaz. Hukuk devletinde bir yasal düzenleme 
yapılırken, mahalle muhtarı zihniyetiyle hareket edilemez. 

Bu ucube ve garip yasanın kamuoyunda tartışıldığı günlerde, aklı başında olan ve birazcık 
hukuk bilgisine sahip herkes, getirilen düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğunu ve Hüküme
tin vatandaşı bir maceraya sürüklediğini, bu yasanın Anayasaya ters gelmeyen şekilde çıkarıl
ması gerektiğini söylemiştir; Ancak, dönemin Hükümet Başkanının ve ilgili Bakanın Anayasa
ya bağlılık gibi bir düşüncesi olmadığından, bütün bu sağduyulu uyarılara kulak tıkamışlar
dır. Hatta, basın ve TRT vasıtasıyla yasayı bu haliyle överek "İcraatın İçinden" programları 
düzenlenmiş ve vatandaşlar süper emekli olmaya özendirümişlerdir. 
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tşte, zamanın Başbakanının ve ilgili Bakanın verdiği güvencelere ve sözlere inanan 65 bin 
civarındaki sigortalıdan, kimi işini bırakıp tazminatını yatırırak ve kimi de evini, arabasını sa
tarak, devletin istediği 4,2 milyon lirayı yatırıp süper emekli olmuşlardır. 

Bundan bir süre sonra, Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesinin başvurusu üzerine, konuyu 
inceleyen Anayasa Mahkemesi, getirilen borçlanma hükümlerini Anayasanın 2, 10 ve 60 inci 
maddelerine aykırı bularak, yasayı iptal etmiştir. 

Bugün bazı basında okuduğum kadarıyla -eğer doğruysa- bir sayın bakan, "Bu yasayı 
SHP'nin iptal ettirdiğini" söylemiştir. Anlaşılan, Anavatan Partisi, süper emeklileri mağdur 
ederek işlediği günahı SHP'nin üzerine yıkmaya çalışıyor. SHP'nin, Süper Emeklilik Yasasını 
iptal ettirmek için hiçbir girişimi olmamıştır. Bu kambur, ANAP'ın üzerindedir ve süper emek
lilerin haklarını vermedikçe de, ANAP'ın bu günahtan kurtulması mümkün değildir. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra, bir süre şaşkınlık içinde bocalayan Hü
kümet ve ilgili Bakanlık, Yüce Mahkemenin getirdiği ilkelere uygun olarak, süperlere tanınan 
haklardan diğer emeklileri de dengeli ve makul ölçüde yararlandıracak ve eşitliği sağlayacak 
yasal düzenlemeler yapmak yerine, süper emeklilerin aylıklarını donduran 352 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyi çıkararak, devletin güvenirliğini zedeleyen ve hukuk ilkelerini yerle 
bir eden uygulamalara başvurmuştur. Yani, Anayasa Mahkemesi, "Kazanılmış hakları da ko
ruyacak; ama, diğer emeklilerle aradaki eşitsizliği giderecek" yeni bir yasal düzenleme yapıl
masını buyurmuştur; eşitliğin yoklukta değil, varlıkta sağlanmasını istemiştir. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, Anayasa gereği Hükümetin çıkardığı kanun hükmün
de kararnamelerin, önceden Yüce Meclisten alınan yetki yasalarına dayanması gerekir. 29.12.1988 
tarihinde yürürlüğe konulan ve süperlerin aylıklarını donduran 352 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ise, hiçbir yetki yasasına dayanmadığı halde, alelacele ve çalakalem hazırlanıp yü
rürlüğe konmuştur; hem de bir yetki yasasına dayanmadığı ve bu haliyJe Anayasanın 91 inci 
maddesine aykırı olduğu bilindiği halde, kasıtlı olarak ve sırf iki gün sonra yürürlüğe girecek 
olan yeni katsayıdan süper emeklilerin de yararlanmalarını önlemek amacıyla, "Anayasayı bir 
kere daha ihlal etmekten bir şey olmaz" mantığı ile hareket edilerek. Bu aşamada, Hükümet 
ve ilgili Bakanlık, Anayasa Mahkemesinin kararı gereği diğer tüm emeklileri de süperlere tanı
dığı haklardan yararlandırmak yerine, tam tersi, süperlerin haklarını gasp etmeyi ve onları do
landırmayı kafasına koymuştur; ancak, bu amacına hizmet edecek yasayı ya da 352 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname benzeri bir kararnameye dayanak olacak bir yetki yasasını Yüce 
Meclisten geçirmeye zamanı yoktu... Çünkü, normal emeklilerle birlikte süperlerin de yararla
nacağı 128 katsayının yürürlüğe girmesine iki gün vardı... tşte, ne yapılacaksa bu iki gün için
de yapılacaktı. Hükümet ve ilgili Bakanlık, süperlerin 128 katsayıdan yararlanmalarının önü
ne geçmek için, hukuk devleti ilkelerine ve Anayasaya aykırı 352 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnameyi apar topar yürürlüğe koymuştur. Amaç, iki gün sonra yürürlüğe girecek 128 katsa
yıdan ve diğer sosyal haklardan süperleri mahrum etmektir. Yani, hükümet ve Bakanlık birbu-
çuk yıl önce yürürlüğe koyup, hararetle savunduğu yasadan, Hükümetin ve Bakanlık sözcüle
rinin verdiği güvencelere inanarak; evini, arabasını satıp, bu yasa kapsamına giren 65 bine ya
kın sigortalıdan kurtulmanın çarelerini aramış ve Deli Dumrul mantığıyla bir çözüm bulmuş
tur. Ne devletin güvenilirliğinin zedelenmesi ve ne de hukuk devleti ilkelerinin ve Anayasanın 
dışlanması umursanmamış, tam bir hukuk skandali yaratılmıştır. 
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Sayın milletvekilleri, ülkemizde bugün 65 bin civarında sigortalı ve yakınlarıyla birlikte 
300 bine yakın yurttaşımız devletin tuzağına düşmüş olmanın ıstırabını yaşamaktadır. Devleti 
yönetenler tarafından aldatılmanın, hatta dolandırılmanın şaşkınlığı içindeki bu insanların du
rumu, 55 milyon vatandaşımız için devlete inanıp inanmama konusunda kötü bir örnek teşkil 
etmektedir. Bu olay, 55 milyon vatandaşımızın, devletin uygulamalarına karşı bundan sonra 
güvenip güvenmeme konusunda çekinceli kalmasına neden olmuştur. Benzer bir olay geçmişte 
de yaşanmıştır. "Banker skandali" olarak bilinen olayda da, 12 Eylül sonrasındaki yöneticile
rin ve hükümet üyelerinin teşviki sonucu, onbinlerce yurttaşımız, evini, arabasını satıp, parası
nı "banker" diye bilinen, ne idüğü belirsiz kişilere yatırmıştır. Bugün yaşanan süper skanda-
lında olduğu gibi, o zaman da, devleti yönetenler, çıkardıkları yasalarla, verdikleri güvenceler
le vatandaşları, bankerlerin kapısına âdeta itmişlerdir. Devlet adamlarının sözlerine inanan on
binlerce insan, hata ettiklerini, dolandırıldıklarını anladıklarında artık vakit çok geçti; dağı
lan aileler ve hatta intiharlar peş peşe gelmişti. 

Sonu hüsranla biten banker skandalinin başmimarı Sayın özal, bundan kısa bir süre son
ra, 12 Eylülcülerin vetoları ve yasakları sayesinde devlete Başbakan olmuştu. Bugün yaşanan 
süper skandalinin da başmimarı Sayın özal, bu olaydan on ay sonra bu kez de Cumhurbaş
kanlığı koltuğuna çıkmıştır. 

Sayın özaPın, Türk halkına yaşattığı her skandaldan ve devletin güvenilirliğine indirdiği 
her darbeden sonra, devlet kademelerinde bir üst basamağa çıkması, Türk halkının kaderinin 
garip cilvesi olsa gerek. 

Sayın milletvekilleri, SSK Yasasında değişiklik yapıp, en üst göstergedekilere, borçlanarak 
yüksek aylıkla emekli olma olanağı tanıyan 3395 sayılı Yasanın geçici 5 inci maddesinin Ana
yasaya aykırı olduğu daha baştan belliydi. Konu ile ilgili tüm sağduyulu çevreler, bu hususta 
Hükümeti zamanında uyarmışlardı; ama, zamanın Başbakanı ve ilgili Bakanı, bu yasayı yü
rürlüğe koymakta ısrar etmişler ve sigortalıları da bu yasadan yararlanmaları için teşvik et
mişlerdi. 

Neden bu yola başvurulmuştu? çünkü, işverenlerin 1986 yılına kadar olan prim borçlarını 
erteleyen iktidar, bu tutumu ile, SSK'yı bir darboğaza sokmuştu; İktidarın her alandaki bece
riksizliği, doğal olarak, SSK'ya da yansımıştı... 

BAŞKAN — Sayın Ersin, toparlayınız efendim, rica ediyorum. 
AHMET ERSİN (Devamla) — Toparlıyorum, toparlıyorum... 
Trilyona varan prim alacaklarını işverenden bir türlü tahsil edemeyen İktidar, yine sigor

talılarının cebine el atmayı ve onları dolandırmayı tercih etmiştir. 

Ayrıca, İktidar, iki ay sonra yapılacak olan, yasakların kaldırılması ile ilgili referandum 
ve sonraki genel seçimlerde bu yolla oy toplamayı hesaplamıştır. Nitekim, gerek referandum 
çalışmaları ve gerekse genel seçimlerde, süper emeklilere verilen olanakların propagandası, se
çim meydanlarında ve televizyon ekranlarında ballandırıla ballandırıla anlatılmıştır. Yani, 65 
bine yakın sigortalı, seçim malzemesi olarak ve zalimce kullanıldıktan sonra, bir kenara atıl
mışlardır. Bugün, İktidar, onların sorunlarıyla artık ilgilenmemektedir. 

* 
Yine Anayasa Mahkemesinin iptal kararında belirtildiği şekilde, süperlere tanınan olanak

lardan diğer göstergelerdeki sigortalıları da yararlandırarak dengeli bir şekilde yeni yasal dü-
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zenemeler yapmak yerine, şeytana bile şapka çıkarttıracak yöntemlerle, 352 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyi çıkararak, onların haklarını dondurmakla, zamanın Hükümeti ve ilgili 
Bakanı, Anayasa suçu işlemişlerdir. 

Süperlerin paralarını aldıktan sonra onları ortada bırakan Hükümet, insanlık suçu işle
miştir. Bir yetki yasasına dayanmadığı baştan beri bilindiği halde, sırf süper emeklilerin iki 
gün sonra yürürlüğe girecek 128 katsayıdan yararlanmalarını engellemek kastıyla, 352 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameyi imzalayan ve yürürlüğe koyan Sayın Aykut, görevini ihmal 
etmiş, kötüye kullanmıştır. Açıkça, kendi Hükümetlerinin getirdiği yasadan yararlanan yurt
taşlarımıza ve sigortalılara karşı husumet duyduğu görüntüsü veren davranışlar içine girerek, 
devletin güvenilirliğini ağır biçimde zedelemiştir. 

Bu durumda, Sayın Taşçıoğlu ve Sayın Aykut'un eylemleri, Türk Ceza Yasasının 230/1 
ve 240/1 maddelerinde tarifi yapılan suçun öğelerini oluşturmaktadır. İşledikleri suçun karşılı
ğını görmelerini temin bakımından verdiğimiz Meclis soruşturması önergemizin kabulünü Yü
ce Meclisten arz ve talep ediyorum. 

Bu arada, dün Kırıkkale'den kalkıp Meclise gelerek yetkililere sorunlarını anlatmak iste
yen Kınkkaleli süper emeklileri tel örgülerin arkasına koyup, hipodroma kapatan, bütün gün 
aç bırakan yönetimi de kınadığımı belirtmek istiyorum. 

Saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Güneş Müftüoğlu, buyurun. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tzmir Mil
letvekili Sayın Ahmet Ersin ve arkadaşlarınca verilen, süper emeklililerle ilgili olarak, görevle
rini ihmal ettikleri ve kötüye kullandıkları iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı 
Sayın Taşçıoğlu ve halen Bakan olan Sayın îmren Aykut hakkındaki Meclis soruşturması açıl
masına ilişkin önerge hakkında görüşlerimi sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime 
başlamadan önce hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, kamuoyunu 1987 yılı bahar aylarından bugüne dek 
devamlı meşgul eden süper emeklilik uygulamasının başlaması, tatbiki ve sonucu hakkında 
tam ve gerçek bir kanaate ulaşabilmek için, yasanın görüşmeleri ve yürürlüğe girdiği günden 
bugüne dek yaşadığımız olayları, yasal gelişmeleri kısaca gözden geçirmek gerekmektedir. Sü
per emeklilik gibi bir kavram ve uygulamayı ortaya koyan 3395 sayılı Yasa neler getirmekteydi; 
önce kısaca ona değinelim. 

3395 sayılı Yasa, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı maddelerini değiştiriyor ve 
bu kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesini öngörüyordu. En önemli tarafı da, gelir ve aylık
ların bağlanmasında katsayı esasına dayalı gösterge sistemini getiriyor, geçici maddeyle de, ba
zı konumlarda bulunanlara borçlanarak emekli olma hakkı sağlıyordu; 9 Temmuz 1987 tari
hinde, tavan gösterge olan 1 400 üzerinden emekli olmuş veya emeklilik başvurusunda bulun
muş olanlara süper emeklilik borçlanma hakkı tanıyordu. O tarihlerde 1 milyon 100 bine ya
kın emekli işçi içinde, yasadan önce tavandan emekli aylığı alan 82 bin kişi bulunmaktaydı. 
Tavandan emeklilik hakkını elde edebilen 22 bin kişi de 9 Temmuz 1987'den önce emeklilik 
başvurusunda bulunmuştu. Bunlardan 63 816 kişi borçlanma için başvurmuştur. 50 297 kişi 
en yüksek borçlanma primi üzerinden borçlanma yapmışlar ve sırayla süper aylıklarını almış
lardır. 
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Borçlananlardan, 1987 yılı sonuna kadar işlemi yapılanlardan 4 milyon 200 bin lira, yıl
başından ocak sonuna kadar başvuruda bulunanlardan da 5 milyon 40 bin lira alınmıştır. Top
lam ödeme yaklaşık 275 milyar liradır. 

Yasa, daha başlangıçta birtakım haksızlıklara neden olmuştur. Tavandan emekli olabile
cekken, zamanında başvurmayanlar bu haktan yararlanamamıştır. Ayrıca, maddî durumları 
müsait olmayanlar da fırsatı değerlendirememişlerdir -bunlar, yasanın ilk çıktığı günlerde söy
lenen, tenkit edilen hususlardır- "Süper emekli olmamışız" diye de şu anda herhalde düşün
mektedirler. 

Süper Emeklilik Yasası 20 Haziran 1987 günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşü
lürken Doğru Yol Partisi sözcüsü Sayın Turgut Sözer, "Burada akla şu sorular geliyor : Acaba 
Kurumun aktüaryel dengesi bu açığa ne kadar ve nasıl tahammül edecektir? Bu değişiklik belli 
bir kesimi tatmin ve gözetme operasyonu mudur? Acaba, bu değişiklikle sosyal adalet ölçüleri 
ne ölçüde ve ne derecede gözetilmiştir? Yine bu değişiklikle gelir dağılımında akılcı, insaflı, 
çalışanı kollayıcı ne getirmektedirler; bundan kimler yararlanacaktır? Bu sorular hep cevap 
bekliyor. Bugün mevcut 2 milyon 800 bin sigortalıdan ne kadarı 116 400 liranın üzerinde ücret 
almakta ve bu ek gösterge tablosundan istifadeyle daha çok prim ödemek suretiyle daha üst 
dereceden veya tavandan aylık alabilecektir? Ne yazık ki, 2,5 milyon aktif, 1 milyonun üzerin
deki pasif sigortalı bir tarafa itilerek 82 bin kişi için kurumun aktüaryel dengesinin bozulması
nın ne derece doğru ve haklı bir davranış olduğu çok düşündürücüdür. Bu maddeyle yapılmak 
istenen düzenleme çok ağır bir adaletsizlik getiriyor ve bir zümreyi imtiyazlı hale sokuyor. Ana
yasa karşısında bunun umumîlik ve eşitlik prensiplerine ne dereceye kadar uyduğunu Hükü
met açıklamalıdır" diyor ve devamla, "Biz, bu 82e bin kişiye bu düzenlemeyi çok görmüyo
ruz; ama, diyoruz ki, tüm sigortalıları kapsayan, diğer kademeleri de içine alan bir düzenleme 
olsun. Adalet böyle olur, insaf böyle olur" diyor Doğru Yol Partisi sözcüsü ve yasanın mah
zurlarını tek tek ortaya koyuyordu. 

Sayın Taşçıoğlu'nun bu uyarılara yanıtları şöyleydi : "Bu kanun bir haksızlığı gideriyor; 
bu kanun, yeni bir hizmet, yeni bir lütuf, yeni bir iyileşme getirmiyor" diyor mevcut gösterge 
tablosunun haksızlık yarattığını, bu tablo ile yüksek ücret alanlara çok düşük emekli aylığı 
bağlandığını; oysa, işçi statüsünde olup, 500 bin, 1 milyon veya 3 milyon lira maaş alan genel 
koordinatör, bir gazetede yazı yazan bir köşe muharriri gibi kişiler yüksek ücret alıyorlar. Bun
lar bu gösterge tablolarıyla emekli olurlarsa, örneğin 880 bin lira ücret alan bir kimse emekli 
olursa, 88 bin lira alacak, yani bütün imkânı onda bire inecek; ama emekli olmuyor, "tşte 
ben, bunu kaldırıyorum" diyor Sayın Taşçıoğlu. Hem katsayı esasına dayalı gösterge sistemini 
değiştiriyor, hem de süper emekli olma imkânı sağlıyordu. Ancak, hedef belirli kişilerdi. 

Devam ediyor Sayın Taşçıoğlu : "400 bin lira, 500 bin lira ücret alanların emekli maaşları
nın, maaşlarının yüzde 70'i nispetinde ödenmesi dolayısıyla onların mağduriyetlerini önlüyor, 
yoksa öyle yepyeni bir lütuf değil. "Bu tasan, bundan sonra emekli olacaklar için bir haksızlı
ğın önlenmesi keyfiyetini sağlıyor" diyor. Ancak, bu arada sigorta primleri artıyor, iki yıl son
ra da bu haktan yararlanmak hayal oluyor, süper emeklilik ölüyor. Taşçıoğlu soruyor : "Kaç 
kiji istifade edebilir? 82 bin kişi. Kaçı gereğini yerine getirebilir? Çok muhtemel, belki dörtte 
birdir" diyor. Sanıyorum Taşçıoğlu'nun kafasında bu 15-20 bin kişi vardır, önemli olan onlar
dır. Arabalarını, altınlarını satanlar mühim değildir. Süper emekliler., kervanına gerçek işçiler 
de katılmıştır, hayvanlarını, tarlalarını satmışlardır; ancak bunlar önemli değildir; bunlar, za
ten hesapta yoktur, özel yasada. 
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BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, zannediyorum siz, 20 dakikaya göre hazırlanmışsınız, sü
reniz 10 dakikadır ve doldu. Lütfen toparlayınız. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Lütfen efendim... 
BAŞKAN — Çünkü, tamamını okursanız, 30 dakikayı bulur. Onun için toparlayınız 

efendim. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Devam ediyor Sayın Taşçıoğlu : "Kurumun aktuaryel dengesi bu yükü kaldırabilir mi?" 

Ve cevap veriyor, "îşçi emeklilerinin ve onların işverenlerinin çalıştığı esnada ödemiş oldukları 
primler, Türkiye'de, emekliliğin, ancak 22 aylık maaşını karşılıyor. Oysaki, emeklilikten ölü
müne kadar 19 yıl yaşanıyor. Yani, 19 yılın 2 yılını kendisinin ve işvereninin vermiş olduğu primler 
karşılıyor. 17 yılı kendilerinden sonra gelen ve halen çalışmakta olan aktif sigortalılardan alı
nan paralar karşılıyor. Gittikçe büyüyen bir emeklilik ordusu... Bunu, bir gün karşılayamaz 
duruma gelebilirsiniz" diyor. Yani, SSK'nın bu yükü kaldıramayacağını kabul ediyor; ancak 
yasayı çıkarıyor, tşte ihmal, işte kusur. 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, tekrar rica ediyorum... Tamamını okumaya kalkarsanız, 
mümkün değil efendim. Süreniz doldu. Konuşmaya başlamadan önce de "Kişisel konuşmalar 
10'ar dakikadır" diyerek süreyi hatırlattım. Bu itibarla, konuşmanızı toparlayınız. Yani, mü
samaha hudutlarını aşacak bir konuşma hazırlamışsınız. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Sağ olun efendim. Toparlıyorum... 
Sayın milletvekilleri, tabiî, bu beyanlardan, esasen getirilen tasarının, özellikle geçici 5 in

ci maddesinin belirli bir kesim için özel bir yasa olduğu açıkça görülmektedir. Bu durum, Anayasa 
Mahkemesinin ilk kararında da bellidir. Anayasa Mahkemesine göre, borçlanma, en üst gös
tergeden aylığa hak kazananlarla sınırlı tutulmuştur. Bu hak, sadece yaşlılık, malullük ve ölüm 
sigortalarından aylık alanlara verilmiştir. Borçlanma karşılığında aylıklara yaklaşık yüzde 300 
oranında artış sağlanmıştır. Borçlanılan miktarın tamamı, süresinden önce peşin olarak kuru
ma ödenmesi karşılığında da aylıkların artışı öngörülmüştür, tş kazası ve meslek hastalığından 
aylık alanlara bu hak tanınmıştır. Altı aylık bildirme süresini geçirenler borçlanma hükmün
den yararlanamayacaklardır. En üst göstergenin altında kalan tüm aylıklar bu yeni borçlanma 
dışında bırakılmıştır. Tüm bu saptamalara karşın, Sayın Taşçıoğlu'na göre, yasa özel yasa de
ğildir, bir lütuf değildir. Süper Emeklilik Yasası, 1987 seçimleri öncesinde, çok güzel bir pro
paganda imkânı sağlamıştır. Yasa, özel olmasına karşın, seçim konuşmalarında, TRT'de "İc
raatın İçinden" programlarında, emeklilere tanınan, sağlanan süper imkânlar süper ifadelerle 
anlatılmıştır. Seçim öncesinde her kademedeki emekliye süper emeklilik vaat edilmişti; Anava
tan Partisinin Seçim Beyannamesinde bu vaatler yer almıştı. Bu vaatler tutulmadığı gibi, sü
perler acı bir sona mahkûm edilmişlerdir. Süper emeklilik uygulaması toplumda çok derin ya
ralar açmıştı, büyük ayrıcalıklara sebep olmuştu; özellikle, çok küçük farklarla bu haktan ya
rarlanamayanlar çoğalmıştı, örneğin, 1395 göstergede olanlar ve 9 Temmuz 1987'den sonra 
başvuranlar bu yasadan faydalanamamışlardır. Sayın Taşçıoğlu, bu durumu, "yasa çok sert 
çıktı" sözleriyle ifade ederken, "yaptığımız işin eksiklerini gördük ve yeni değişikliğe gerek 
olduğunu anladık. Yeni düzenlemeyi, yeniden iktidara gelirsek ilk görüşeceğimiz yasa maddesi 
olarak yürürlüğe koyacağız" diyordu. 

Seçimler yapılmış, iktidar olunmuştu... Sayın Taşçıoğlu yeni kabinede yer alamamış; fa
kat, grup başkanvekili olmuştu... 
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Seçim Beyannamesinden sonra, Hükümet programında da (25.12.1987 Tarihli İkinci özal 
Hükümeti Programı, sayfa 95, paragraf 10) süper emeklilik uygulamasında çıkan sorunların 
halledileceği... 

BAŞKAN — SAyın Müftüoğlu, siz daha, Sayın İmren Aykut dönemine gelmediniz... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Gelemedim efendim. 
BAŞKAN — Tabiî, mümkün değil. Tamamını okuduğunuz takdirde.. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Geliyorum efendim, lütfen 5 dakika müsaade edin. 
BAŞKAN — 5 dakika geçti zaten efendim... Rica ediyorum... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Geliyorum efendim. Lütfen... 
Süper emeklilik uygulamasında çıkan sorunların halledileceği ve 1988 yılı programında 

(Sayfa 306, Tedbirler, Madde 22) "süper emeklilikten yurt dışında çalışan işçilerin de 
faydalandırılacağı" belirtiliyordu. Ancak, sözlerin, vaatlerin hiçbiri tutulmadı. Süper emekli
lik konusunda yeni hak bekleyenler, yeni Bakan Sayın Aykut'un, "Yeni süper emeklilik yok, 
süper emeklilik SSK fonlarını eriten ve devleti zarara sokan bir uygulamadır" sözleri, bu ko
nuda beklentileri olanları sarsıyordu. Sayın Aykut'a göre, devlet ve kurum zarara sokulmuştu. 
Zarara sokan kimdi acaba? Sayın Taşçıoğlu yasayı savunuyor, Sayın Aykut ise, Taşçıoğlu'nu 
suçlarcasına, uygulamayı, devlete atılmış kazık olarak niteliyor ve yeni süperlik tartışmaları 
böylece sona eriyordu. 

Bakanlık yetkilileri ve Sayın Bakan, "Bu konuda getirilen uygulamanın hata olduğunu 
Hükümet de kabul etmiş durumda. Ne yazık ki, önceki bakan zamanında, konu, Sayın Başka
na iyice anlatılmamış ve yararlı olacağı inancı ile kanun çıkarılmıştır. Şimdi, yapılacak şey aynı 
hatayı tekrarlamamak ve bu konuyu yeniden gündeme getirmekten kaçınmaktır. Bakanlığımız 
üzerinde yoğun baskılar olmasına rağmen, direneceğiz ve konuyu TBMM'ye getirmeyeceğiz" 
diyorlardı. Gerçekten de direndiler ve hiç olmazsa yeni süperzedelerin doğmasına engel oldu
lar; ancak, mevcutlar ne olacaktı?.. Devlete, yasaya, Bakanlığa inananlar ne olacaktı?.. Onu 
biraz sonra göreceğiz. 

Bu beyanlar 1988 yılı şubat ayında yapılmıştı. 1988 yılı mart ayı, süper emekliliğin herkese 
tanınması yolundaki istekler ile geçti. 1988 yılı nisan ayında, süper emekliler ve süper emekli
lik bekleyenler için sürpriz bir gelişme oldu; bir sigortalı işçi kardeşim SSK'ya müracaat etti, 
talebi kabul edilmedi; eksik primlerini saydırarak ve ödeyerek 1 400 göstergeye oturmuştu. Ma
hallî mahkemeye müracaat ettiğinde, mahallî mahkeme talebi kabul etti; Kurum temyiz etti, 
Yargıtay 10 uncu dairesine olay intikal etti ve bu şekilde, geçici maddenin Anayasaya aykırı 
olduğu kanaati ile resen Anayasa Mahkemesine başvuruldu; bu şekilde, süper emeklilik uygu
laması Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi oldu. 1988 yılı mayıs-ekim ayları arasında ba
sındaki başlıklar şöyle idi: Milliyet Gazetesi: "Süpere formül arayışı" Cumhuriyet Gazetesi : 
"Süper emeklilik ameliyat masasında" Tercüman Gazetesi : "Korkulu bekleyiş" Cumhuriyet 
Gazetesi: "Süperde, ya iptal edilirse korkusu" Cumhuriyet Gazetesi: "Süper emeklinin kafa
sı karıştı" ve Hürriyet Gazetesi : "Normaller de süper olsun" 

Sayın milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi, kararında, "Aynı sosyal kurum içerisinde yer 
alarak bütünleşmiş, kaynaşmış ve aynı amaçlar için riziko ortaklığına girmiş sigortalılardan, 
derecesi ne olursa olsun, bir grubun, diğerlerinden ayrılarak, kendilerine özel denilebilecek bir 
güvenliğin sağlanması ve yine temelde birbirinden çok farklı olmayan yakın derece ve göster
gede bulunanlar için çok farklı boyutlarda sosyal güvence öngörülerek, Kurumun kaynaklarının 
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dengesiz bir biçimde tahsisi, sosyal güvenliğin dayandığı ilkelerle bağdaşamaz" diyerek, 5 inci 
maddeyi, Anayasanın 2 ve 60 mcı maddelerine aykırı buluyordu... Sayın Taşçıoğlu 20 Haziran 
1987'de uyarılıyordu... 

Sayın Taşçıoğlu, 1400 olmasın, 1350 olsun desem... 
BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, ben size fazla müdahale etmekten dolayı çok sıkılıyorum; 

ama hızlı okuduğunuz için ben de anlamıyorum, kendini müdafaa edecek bakanlar da anlaya
mıyor. Lütfen toparlayınız ve bitiriniz. Rica edeyim... 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Peki efendim. 
Sayın Taşçıoğlu, "1400 olmasın, 1350 olsun desem, o zaman karşımıza 1345'Iik bir kimse 

çıkacak, "yahu benim beş puanım eksik" diyecektir; onun için, kaideyi bozmayalım dedik. 
Bugün en üst sınır 1400'dür, 1400 limitimizdi. Bu, biraz da kısmet meselesidir" diyordu. 

Evet, yasadan yararlanmak özel kimselere kısmet olmuştur. 
Anayasa Mahkemesi iptal kararının ikinci bölümünde de, borçlanmanın , sadece malul

lük, yaşlılık ve ölüm aylığralanlara tanınmasını, eşitlik ilkesine aykırılık olarak tespit etmiştir. 
Bu çok ince; fakat büyük sonuçlar doğuran durum, Sayın Taşçıoğlu'nu hiç de rahatsız etme
miştir. O, emeklilere veya emekli olacaklara büyük imkânlar sağladığı inancındadır. Bunların 
sayısı 82 binin dörtte biridir ve paraları olan kişilerdir. Parası olan düdüğü çalacak, süper emekli 
olacaktır. Onun için mühim olan, parası olanlardır; arabasını satanlar, tarlasını satanlar düşü
nülmemektedir. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, konuşmayı hiç anlamı
yorum. Anlayan biri varsa söylesin. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Tespitlerimize göre Taşçıoğlu'nun ihmali ve -varsa-
görevi kötüye kullanması konuları şunlardır : 

Yasadan yararlanabilecek olan kişilerin çok az olduğunu bilmesi, bu gruba gire çeklerden 
ödeme imkânı olmayacakları da bilmesi, ödeyebilmeleri için tedbir almaması, 3-5 puanlık far
kı olanların bu haktan mahrum olacağım bilmesi ve bunu, "bu, biraz da kısmet meselesi" 
deyip hafife alması, emekliler arasında büyük ayrıcalıklar yaratacağını bile bile bu yasayı çı
karttırması, yarattığı haksız ayrıcalıkla, 1 milyon 100 bin civarında emekli, dul, yetim ve ma
lulün yaşama sevinçlerine darbe vurması, söz konusu yasayı, partisinin ve kendisinin reklam 
aracı, propaganda aracı olarak kullanması ve son olarak da, Anayasa Mahkemesinin kararın
da da belirtildiği gibi, zamanında, yasanın, aynı hakkın dengeli ve makul ölçülerde diğer gös
tergelerde bulunanlara da tanınması yolunda çıkması için gayret göstermemesi. 

Şimdi, de Sayın Aykut'un durumuna geçiyorum... 
BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, 20 dakika oldu. Beni, bunu açıklamak zaruretinde bı

raktınız. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN — Başka arkadaşlarımız 10 dakika konuştular, zatı âliniz bunun iki mislini ko

nuştunuz. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN — Halen de bitiriyorsunuz... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Bitti efendim. 
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BAŞKAN — Efendim, mikrofonu maalesef kapatmak mecburiyetindeyim. Rica ediyorum... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Şifahî konuşacağım. 
BAŞKAN — Ama, beni, bu imkânları kullanma durumuna soktunuz. Bende hiç suç yok. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım, şifahî konuşacağım; yani, oku

mayacağım. 
Sayın milletvekillerini, Sayın tmren Aykut, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu 

zaman, işçi ve sendika çevrelerinde büyük memnunluk yaratmıştı; ancak, Sayın Aykut'un 1987 
Aralık ayından bugüne kadar Bakanlık seyir defteri hiç de iç açıcı değildir. Sayın Aykut döne
minde, ne sendikalar, ne de işçiler için olumlu, iyi yasalar çıkarılmamıştır. Bu nedenle, zaten 
Aykut da, süper emeklilik konusuna baştan beri karşı idi; Sayın Taşçıoğlu'nun bu uygulaması
nı tasvip etmiyor, durdurmak için fırsat arıyordu. Anayasa Mahkemesinin ilk kararı onun için 
âdeta bir can simidi oldu ve 352 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin çıkarılmasıyla, yılba
şında süper emeklilere kötü bir sürpriz yaptı, kötü bir hediye verdi; müteakiben, (15 Mart 1989 
tarihinde de) bu uygulamayı durduran yasayı çıkarttı. Bu yasa hakkında açılan davayı (yani, 
iptali için açılan davayı) Anayasa Mahkemesi reddetti; ancak, Anayasa Mahkemesinin burada 
tespit ettiği iki husus vardır... 

BAŞKAN — Efendim, mikrofonu kapatıyorum. 
Lütfen efendim... 
ALÎ ESER (Samsun) — Bitiyor efendim. 
BAŞKAN — Ama, Başkan ne yapsın sayın arkadaşım? Başkan bir şey yapabilir mi? 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla)— Bitiriyorum efendim... 
BAŞKAN — Ama, bitmiyor ki... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Bitiyor efendim. 
BAŞKAN — Efendim, 25 dakika oldu. Rica ediyorum... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Bitti efendim. 
BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Rica ediyorum... Kapatıyorum... Lütfen efendim... 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Son sözünü söylüyor efendim. 
BAŞKAN — "Son söz" diyor; ama 5 dakika daha gidiyor. Lütfen, beni acze düşürmeyin 

efendim... 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Efendim, Anayasa Mahkemesi kararını söyleyece

ğim. Lütfen efendim... 
BAŞKAN — Beni acze düşürüyorsunuz. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Son sözümü söylüyorum. 
Değerli arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesinin kararı açıktır. Süper emeklilerden para top

lanmış, zarara sokulmuşlardır. Anayasa Mahkemesi açıkça diyor ki : "Devlete güveni sarstı
nız, vatandaştan para toplayarak, zarara soktunuz. Şimdi bu zararı tazmin ediniz." 

Bu zararı tazmin etmek de sizlere düşmektedir. Süper emeklilerden mektuplar gelmekte
dir. Anavatan Partili milletvekilleri nasıl karşımıza çıkacaklar? "İzmit'te yapılanlar her yerde 
yapılacaktır" denilmektedir. Kırıkkale'den Ankara'ya kadar yürüyenler stada hapsolmuşlar-
dır. Meclise gelmek istemişlerdir. ANAP'lı hiçbir kişiyle muhatap olamamışlardır. 
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Uygulama her iki bakan için de ihmal ve kusurla doludur. Meclis soruşturmasının lehinde 
oy vereceğimizi belirtir, .Sayın Başkanımın da müsamahasına teşekkür eder, sizlere saygılarımı 
sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Maalesef, müsamaha göstermedim; ama Başkanlığa rağmen, konuştunuz. 
Yani, beni acze soktunuz. 

Sayın Akdemir; buyurun. 
MEHMET AKDEMtR (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İzmir Millet

vekili Sayın Ahmet Ersin ve 51 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamındaki süper 
emeklilerle ilgili olarak, iki Sayın Bakan hakkında vermiş oldukları Meclis soruşturması üze
rinde görüşlerimi belirtmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, daha konuşmamın henüz başında iken, üzerine basarak ve altını çi
zerek belirtmek istiyorum ki, bu konuşmam ile süper emeklilik meselesininin ilgisi yoktur. Bu 
konuşmam, sayın SHP milletvekillerinin, iki Sayın Bakan hakkında, Anayasanın 100 üncü mad
desi uyarınca istemiş oldukları Meclis soruşturmasının, Anayasa ve hukuk sistemimize uygun 
olmadığı ve yersizliği üzerine olacaktır. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Niye süperlerden bahsetmiyorsun?.. Onları anlatsana.. 
MEHMET AKDEMİR (Devamla) — Sayın Başkan, lütfen... Arkadaşlarımız dinlemeyi 

öğrensinler efendim. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Biz dinlemeyi biliyoruz, sen konuşmayı öğren! 
AHMET ERSİN (İzmir) — Süperleri anlat. 
BAŞKAN — Sayın Ersin, siz konuşurken, herhangi bir kimse müdahale etti mi?.. Oturun 

efendim! 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Biz, haksızlığı belirtiyoruz. 
MEHMET AKDEMİR (Devamla) — Anayasa, demokratik bir sistem ve bütünlük dahi

linde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yollarını belirtmiştir. Bunlar
dan bir tanesi de Meclis soruşturmasıdır. Meclis soruşturması, Meclisin denetim fonksiyonu
dur da. Bu denetim fonksiyonunun kullanılması veya en azından talep edilmesi için, ortada 
ciddî ve önemli boyutta suç unsurunun bulunduğu bir olayın olması şarttır. Hele, bu konuda 
Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerini de belirterek, suç isnadında bulunmak, kanımızca, 
tarihî bir yanılgıdır da. 

Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesi hangi konuları suç saymış, öncelikle onu değer
lendirmek istiyorum. 

Biricisi; bakınız, bu konuda 230 uncu maddede "Hangi nedenle olursa olsun, memuriyet 
görevini yapmakta savsama ve gecikme gösterme veya üstünün yasaya göre verdiği buyrukları 
geçerli bir neden olmadan yapmama" hali suç olarak değerlendirilmiştir. 

Aynı şekilde, Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesinde de, "Yasada ya/ıh hallerden 
başka hangi nedenle olursa olsun görevi kötüye kullanma" hali suç olarak tarif edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, içimizden çıkmış, bu memleket için görev üstlenmiş iki 
saygıdeğer arkadaşımız için bu kadar ağır suçlamada bulunmak üzümü verici bir olaydır. 
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Konunun üzüntü veren yanının dışında, bu yüce çatı altında olan hususlara bakalım; ka
nunların çıkışı sırasındaki tutanakları değerlendirelim. Mademki konuyu gündeme getirdik, 
bunu bütün açıklığıyla inceleyelim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde yer alan 586 sıra sayılı Basmayazıya bir göz 
atarsak, Hükümetin, Meclis Başkanlığına 15.5.1987 tarihinde bir kanun tasarısı sunduğunu 
görürüz. Sayın Başbakan imzalı yazı aynen şöyle : 

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı, Bakanlar 
Kurulunun 14.5.1987 tarihli toplantısında kararlaştırılan tasarının, komisyonlarda ve Genel Ku
rulda, öncelikle ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim." 

Tasarıyı inceliyoruz : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda değişiklikler öneriliyor. Yeni 
bir sisteme geçiliyor. Üst gösterge tablosu getiriliyor. Yani, çalışan sigortalılara yüksek aylık 
vermek amaçlanıyor. Bu çerçevede, geçmişte yüksek ücret alan, ancak kanunların kısıtlayıcı 
hükümleri nedeniyle düşük emekli aylığı alanlar da düşünülmüş olup, onlara da borçlanma 
öneriliyor. Ancak, tasarı dikkatle incelenirse, bu iki sistem içerisinde bir denge olduğu görü
lür. Bu, nasıl bir dengedir? Çalışan sigortalı, sistem gereği beş yıl yüksek prim ödedikten sonra 
bu haktan tam olarak faydalanıyor. O halde, emekliler de beş yıl borçlansınlar ve borçlarını 
beş eşit taksitte ödesinler, onlar da çalışanlarla beraber bu haktan aynı tarihte yararlansın. 

Sayın milletvekilleri, bu dengeli sistem 21.5.1987 tarihinde Sağlık ve Sosyal tşler Komisyo
nunda İktidar ve muhalefetin bütün üyelerinin oylarıyla benimseniyor, özellikle ye üstüne ba
sarak, muhalefet üyelerinin de oylarıyla benimsendiğini tekrar söylemek istiyorum. 

Gelelim Plan ve Bütçe Komisyonuna. Burada, bu dengeli sistem, bütün arkadaşların iyi 
niyetli olarak değerlendireceğim önergeleriyle değiştiriliyor ve emeklilere "öde borçlanmanı 
ve yüksek aylığa hak kazan" deniyor. Yine, Meclis tutanaklarına bakıyoruz, tasarıyı, muhale
fet üyelerinin hepsi imzalamışlar, kimse muhalefet şerhi bile koymamış. Tasarının Genel Ku
rulda görüşüldüğü 20.6.1987 günlü tutanaklar cidden ilginç. DYP sözcüsü Sayın Turgut Sözer, 
"Bu kanun tasarısını, hiç kuşkusuz, getirdiği değişikliklerle olumsuz bir tavırla karşılamayı 
düşünmüyoruz" diyerek, partisinin olumlu görüşünü açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. 
SHP'nin o zamanki sözcüsü Sayın Feridun Şakır öğünç ise, daha enteresan bir konuşma yapı
yor ve partisi adına, kanun tasarısını komisyonlarda adım adım izlediğini, kendi partisindeki 
arkadaşlarının da katkısıyla kanun tasarısında revizyonlar yapıldığını belirtiyor ve tasarıyı, partisi 
adına desteklediklerini söylüyor. Bu olumlu görüşler içerisinde, tasarı, Genel Kurulda kabul 
ediliyor ve 3395 sayı ile de yasalaşıyor. 

NECCAR TÜRKCAN (tz'mir) — O zaman biz yoktuk. 
MEHMET AKDEMİR (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Yüce Meclisin iradesiyle yasa

laşan bir kanunu uygulamanın suç olduğunu iddia etmeyi, hangi hukuk kaidesiyle bağdaştıra
bilirsiniz? 

Konuya devam edelim. 3395 sayılı Kanundan 82 bin kişinin faydalanacağı tahmin edilir
ken, 62 bin kişi emekli hakkını kullanmış, yaygın ifadeyle, süper emekli olma hakkını kullana
rak yüksek dereceden aylık almaya hak kazanmıştır; ancak, bu aşamada bazı emeklilerin, ken
dileri yönünden hak talebiyle yargı organlarına başvurduklarını da görüyoruz. Yargıtay 10 un
cu Hukuk Dairesi, bu yargı kararlarına ek olarak 3395 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi
nin, Anayasanın 2, 10, 60 ve 65 inci maddelerine aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesine 
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müracaat ediyor. Anayasa Mahkemesi konuyu inceliyor, 11 aralık 1988 tarihli Resmî Gazetede 
yayımlanan gerekçeli kararla maddeyi iptal ediyor. Anayasa Mahkemesi, olayı başka yönüyle 
değerlendirip, Yüce Meclisçe verilen hakkın Anayasaya aykırı olduğu yönünde karar veriyor. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, burada, müsaade ederseniz, Anayasanın 153 üncü 
maddesini bir kere daha okumayı yararlı görüyorum : "İptal kararlan geriye yürümez. Anaya
sa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı or
ganlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar." 

"Hukukun üstünlüğü" prensibi ve Anayasanın 91 inci maddesinin verdiği yetki dahilinde 
Bakanlar Kurulu, kazanılmış hakları saklı tutmak ve Anayasa Mahkemesinin kararına uygun 
olarak bir sistem geliştirmek suretiyle, 3268 ve 3347 sayılı Yetki Kanunları çerçevesinde 352 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyi yürürlüğe koymuştur. 

Değerli arkadaşlarım, müsaadenizle, Hükümetin böyle bir yasal düzenlemeye neden ihti
yaç duyduğunu Meclis belgelerinden inceleyelim : 

Kanun hükmünde kararnamenin Yüce Meclisimize intikal eden genel gerekçesinde, "Ka
muoyunda süper emeklilik olarak bilinen, sigortalılardan, 506 sayılı Kanunun geçici 70 inci 
maddesine göre, malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarına hak kazanan kişilere ödenmekte olan 
aylıkların Anayasa Mahkemesince eşitlik prensibine aykırı bulunması nedeniyle iptal edilmesi 
üzerine, ilgililerin mağduriyetini önlemek için acele düzenleme yapılmasının zorunlu görüldüğü" 
belirtilmektedir. Hükümet, bu konuda kanun hükmünde kararname çıkarıp çıkarmama yetki
si konusunda kamuoyunda oluşan tartışmalara açıklık getirmek üzere, 14.1.1989 tarihinde Sa
yın Başbakanın imzasıyla bir kanun tasarısını da Yüce Meclise sunmuştur. 

Şimdi Meclis kayıtlarına bakıyoruz : Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu, İçtüzüğün 36 ncı 
maddesinin birinci fıkrası gereği, kanun hükmünde kararname ile kanun tasarısını birleştire
rek görüşmüş ve 12.1.1989 tarihinde de kabul edilmiş. Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu kararı
na muhalefet şerhi koyan Sayın SHP'li üyeler, kanun hükmünde kararnameyi tartışmamışlar, 
Anayasaya aykırı olduğunu ve anayasaya göre bir suç olduğunu belirtmişlerdir. Belirtmeleri 
de doğaldı; çünkü Hükümetçe yapılan işlemlerde Anayasaya aykırı bir yön olmadığı da açıktı. 
Tasarı, daha sonra Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü, Genel Kurulda görüşüldü, 3522 
sayıyla da kanunlaştı. 

Sayın Başkan, SHP'nin en büyük iddiası, 3522 sayılı Kanunla getirilen sistemin Anayasa
ya aykırı olduğu hususuydu. Bu konuda da Anayasal hakkınızı kullandınız, bütün gerekçeleri
nizle Anayasa Mahkemesine de gittiniz, Yüce Mahkeme iddianızı inceledi, 12 Aralık 1989'da 
da iddianız reddedildi. Neden edildi? Hükümet, Yüce Meclisin görüştüğü tasarıyı hukukun 
üstünlüğü prensibinde değerlendirmiş ve kanunlaştırmıştır da, ondan reddedildi. Bütün açık
lığıyla Yüce Meclise sunduğum, yasa yapma, yasa uygulama konusunda Anayasaya aykırı bir 
durum söz konusu değilken, Meclis soruşturması talep etmenin cidden talihsiz ve de ağır bir 
suçlama olduğu kanaatindeyim. Biz Anavatan Partisi Grubu olarak, her zaman, Meclis dene
tim fonksiyonlarının işletilmesinden yana olmuşuzdur ve olmakta da devam ediyoruz. Ancak, 
bu fonksiyonların işletilmesinin mutlaka ciddî konulara dayanması da şarttır. Esasen, Anaya
sanın dikkatle incelenmesi halinde görülecektir ki, Meclis denetimi ile ilgili pasajlarında, Ana
yasa, Meclis denetiminin ciddî konular için kullanılmasını öngörmektedir. 
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Yüce Meclisçe kabul edilen, Anayasa Mahkemesi kararına uyan yasaların uygulanmasın
dan başka bir hususu ihtiva etmeyen konu hakkında, Meclis soruşturmasına gerek olmadığını 
Yüce Meclise bir kere daha sunmak istiyorum. 

Bu arada, Hükümetlerimiz, "Süper emeklilik" konusu üzerinde daima ciddiyetle durmuş, 
Anayasa Mahkemesi kararlan çerçevesinde çözümler bulmaya da çalışmıştır. Değerli arkadaş
larımızın Anayasa Mahkemesinin bu konudaki, malumunuz olan iki kararı karşısında, eğer 
daha iyi bir çözüm önerisi varsa, buyursunlar hep beraber görüşelim. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Haklarını verin. 
MEHMET AKDEMİR (Devamla) — Aksi takdirde... 

Beyefendi, şu anda kürsüde konuşan siz olsaydınız, ben, sizi hiçbir laf etmeden, dinler
dim. Sonra, eğer isterseniz sizinle dışarda konuşalım, karşılıklı konuşmayalım emi. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Yok, onlara anlatmak lazım bu haksızlığı, onların bu laf
lara karınları tok. 

MEHMET AKDEMİR (Devamla) — Burada his istismarına gerek yoktur. Biz, işçinin, 
sizden daha çok yanındayız. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Belli oluyor uygulamalarınızdan! 

MEHMET AKDEMİR (Devamla) — Hele hele ben... Ben sizi de bilirim, kendimi de bili
rim beyefendi, çok iyi bilirim. Yalnız, şunu açıkça söyleyeyim, siz bu istismarlarınızla bir yere 
varamayacaksınız. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — İstismar eden sizsiniz. 

MEHMET AKDEMİR (Devamla) — öyle, insanları toplayarak, getirecek bir yere vara
mayacağınızı da bildirmek istiyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Aksi takdirde, kendilerini, yani sizleri, emeklinin yanında, bizleri de karşısında işlem ya-
panlarmış gibi göstermeye çalışarak, emeklilerimizi yanıltmaya çalışmaları, ne emeklilerimize 
hak kazandırır, ne de ülkemize yarar getirir. 

Son söz olarak da soruyorum : Dünyada, anayasa mahkemesi kararlarına uyan ve bunu 
uygulayan bakanlar hakkında soruşturma önergesi veren herhangi bir meclis üyesi veya bir meclis 
var mı? 

Yukarıda arz etmeye çalıştığım hususlar nedeniyle bir kere daha belirtmek istiyorum : So
ruşturma önergesi, haksız ve yersiz olarak verilmiştir.Bu vesileyle önergeye katılmamız müm
kün değildir. 

Tekraren arz ediyorum : İşçinin, memurun, emeklinin yanında görünmekle bir yere vara
mazsınız. Biz, esasen, onların yanındayız. Onun için, eğer bildiğiniz bir şey varsa, istediğiniz 
ciddî bir şey de varsa, buyurun, komisyon kurun, bunların tümünü eğer sizin dediğiniz doğ
ruysa, o yönde halledelim. 

Bu vesileyle, Yüce Meclisi tekraren saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İmren Aykut, buyurun. 
— 298 — 



T.B.M.M. B : 67 23 . 1 . 1990 O : 1 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin ve 48 arkadaşının, süper emek
lilerle ilgili olarak vermiş oldukları soruşturma önergesinin görüşülmesinde Hükümetimiz adına 
açıklamalara başlamadan önce, Yüce Meclisinizi saygıyla selamlıyorum. 

Parlamenter sistemin bir gereği olarak, Anayasamızda yer alan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi denetim yollarından birini teşkil eden Meclis soruşturmasının, Anayasamızda belirtilen hukuk 
devleti olma ilkesinin tabiî bir sonucu olan hukukun üstünlüğüne saygı ve kanunların uygulan
masına riayet konusunda işletilmesi gerekirken, Anayasa ve Anayasa Mahekemesi kararına uyul
du diye bu yola başvurmanız, gerçekten üzücü ve gerçekten ibret verici bulunmaktadır. Zira, 
meydana gelen olay tamamen hukukî olup, yapılan işlem de, Anayasa Mahkemesi kararı doğ
rultusunda, kamu yararına düzenleme yapmaktan ibarettir. Bunun böyle olduğu, daha dün, 
gerekçesiyle birlikte yayımlanan Anayasa Mahkemesinin kararında bir kere daha tescil edil
miştir ve sizin Anayasaya aykırılık iddianız da, Yüce Mahkeme tarafından tamamıyla redde
dilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sorumlu ol
duğu sosyal güvenlik haklarında iyileştirmeler yapmak, emekli, dul ve yetimlere yeni haklar 
sağlamak üzere, 1987 yılının Nisan ve Mayıs aylarında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda 
bazı düzenlemeler yapmak üzere bir yasa tasarısı hazırlama çalışmalarına başlamıştır. O döne
min Çalışma Bakanı Sayın Taşçıoğlu, çok iyi niyetlerle iyi bir şeyler yapmak üzere bu çalışma
ları yapmıştır. Kanun tasarısı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile, Devlet Planlama Teşkilatının 
uygun görüşleri alınarak Başbakanlığa sunulmuştur. Başbakanlıkta yapılan incelemeler sonu
cu, Bakanlar Kuruluna arz edilen tasarı, 15.5.1987 tarihinde Yüce Meclise sevk edilmiş ve 
20.6.1987 tarihinde 3395 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna eklenen geçici 70 nci madde ile kamuoyunda "Süper emeklilik" olarak adlandırılan hu
sus müesseseleşmiştir. Bu müessesenin getiriliş sebeplerinin açıklanabilmesi için sosyal sigor
talar sisteminin bilinmesinde fayda bulunmaktadır. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre, emekli ve eşi, bakmakla yükümlü olduğu ço
cukları ve ana ve babasına, dul ve yetimlere sağlanan sosyal güvenlik hakları, sigortalının aldı
ğı ücret bazından hesaplanan ve işçi hissesiyle, işveren payından oluşan sosyal sigorta primle-
riyle finanse edilmektedir. 

"Prime esas kazanç" olarak isimlendirilen bu ücretin alt sınırı asgarî ücret olup, üst sınırı 
da 1987 yılında yapılan yasa değişikliğinden önce, gösterge tablosunun en üst derece kademe 
rakamının, katsayı ile çarpımına, sosyal yardım zammı eklenerek bulunmaktaydı. 

1987 yılının ilk 6 aylık döneminde prime esas kazancın üst sınırı 116 400 liraydı; yani olayı 
açık olarak değerlendirirsek, 1987 yılında 300 bin, 400 bin, 500 bin lira aylık brüt ücret alan 
bir sigortalı, ancak 116 400 lira üzerinden prim ödeyebiliyordu. Bu limitler dahilinde 7 400 
gün fiilen sosyal sigorta priminin, son 5 yılını da en üst gösterge üzerinden ödemiş bulunan 
bir sigortalı, 1987 yılının ilk 6 aylık döneminde yaşlılık aylığı talebinde bulunması halinde, ken
disine Sosyal Sigortalar Kurumunca 88 680 lira yaşlılık aylığı bağlanabiliyordu. 

İşte, 3395 sayı ile kanunlaşan tasarıda, bu hususa çözüm sağlamak üzere, üst gösterge tab
losuna geçilmiş ve Bakanlar Kuruluna verilen yetki çerçevesinde prime esas ücretin üst sınırı 
olan 1 400 gösterge, 4,5 kat artırılarak 6 400'e yükseltilmiştir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarıda yeni getirilen bu düzenlemeden, sigortalıla
rın, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun genel hükümlerine göre tam olarak 5 yıl prim öde
mek suretiyle 1992 yılında faydalanacakları düşünülerek, Temmuz 1987 yılından önce, prime 
esas kazancın üstünde ücret almasına rağmen, yasaların sınırlayıcı hükümleri nedeniyle, esas 
ücreti üzerinden sosyal sigorta primi ödeyemeyen, dolayısıyla, gösterge en üst derece ve kade
mesinden yaşlılık aylığı alanlara da bir borçlanma hakkı tanınmıştır. Tasarıda yer alan borç
lanma hakkı, çalışan sigortalılar ile emekliler arasında eşitlik sistemine göre düzenlenmiştir. 

Şöyle ki, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, sigortalı olanlar mademki üst gösterge tablo
sundan 5 yıl yüksek ücretleri üzerinden prim ödeyerek faydalanabilecekler, o halde, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte 1 400 göstergeden emekli olanlar, prime esas azamî kazancın üzerin
den ücret aldıklarını zamanaşımı süresi içinde belgeleyerek, 5 yıllık prim borcunu 5 yıllık eşit 
taksitlerle ödemek suretiyle, beşinci yılın sonunda geçmiş yasalardan doğan hak kayıplarını 
telafi edebilsinler görüşüyle, bunlara da yasal bir hakkın verilmesi öngörülmüştür. 

Tasarı bu şekliyle, Sağlık ve Sosyal işler Komisyonunda görüşülerek benimsenmiş ve uy
gun görülmüş olmasına karşılık, Plan ve Bütçe Komisyonunda verilen önergelerle bazı deği
şiklikler yapılmıştır. Bu konuda verilen önergelerle, emeklilerin borçlanma sonucu aylığa hak 
kazanmada 5 yıllık eşit taksitle ödeme sistemine ek olarak; peşin ödeme halinde, takip eden 
aybaşından itibaren, "Süper emeklilik" olarak nitelendirilen aylığın tahsisi imkânı sağlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonunda bu şekilde değiştirilen tasarının, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşme tutanakları da cidden ilginçtir. SHP Grubu 
adına konuşan sayın milletvekili, süper emeklilik için diyor ki, "Bu kanun tasarısının, Sağlık 
ve Sosyal tşler Komisyonunda yapılan çalışmalarında bulundum; Plan ve Bütçe Komisyonun
daki çalışmalarına katıldım, dikkatle izledim. Gerçekten iyi bir gelişmedir ki, sözünü ettiğim 
komisyonlarda bu kanun tasarısı görüşülürken, gerek iktidar kesiminden, gerekse muhalefet 
partilerinden gelen değerli arkadaşlarımız konuyu rahatlıkla tartıştılar; büyük ölçüde Hükü
metin de katılmasıyla, maddeler daha da ileriye götürülerek, birtakım revizyonlar yapıldı ve 
kanun tasarısı bugünkü haliyle huzurunuza gelmiş oldu." Devam ediyor: "Hatta, şunu hemen 
ifade edeyim ki, kamuoyunda ve özellikle çalışan kesimde büyük endişe yaratan 5 yıllık prim 
ödeme sınırının da kaldırılması olumlu bir gelişme oldu." 

tşte, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği husus ve SHP sözcüsünün de iptal edilen mad
deyle ilgili söylediği husus budur. 

ETEM CANKURTARAN (İçel) — Yani, biz yaptık?!. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Meclis 
tutanaklarına bakalım arkadaşlar. Ben bunu oradan söylüyorum. 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi yapmış efendim. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — SHP söz

cüsünün bu konuşması da belirtiyor ki, sayın milletvekilleri, tasarıyı, bütün komisyon görüş
melerinde dikkatle izlemişler, önerge vermişler, düzeltmişler; sonuç olarak, 5 yıllık bekleme 
süresini de kaldırma hususunda öncülük etmişler ve nihayet kanun tasarısında olumlu geliş
meler sağlamışlardır. 

Kanundan faydalanan 62 579 emekli sigortalı, borçlanma yaparak, borçlanma miktarını 
ödediği tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni aylıklarını almaya başlamışlardır. 
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3395 sayılı Kanunun uygulanma döneminde, bazı emekliler, yasanın kendilerine de uygu
lanması gerektiği ve haklarının kaybolduğu yönünde yargı nezdinde açtıkları dava dolayısıyla 
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, geçici 70 inci maddenin, Anayasanın 2, 10, 60 ve 65 inci maddele
rine aykırı olduğu görüşüyle, bu konuyu Anayasa Mahkemesine götürmüştür. Anayasa Mah
kemesi, 11 Aralık 1988 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan, 26 Ekim 1988 tarihli gerekçeli kara
rıyla, 6 ay sonra yürürlüğe girmek üzere, yasanın geçici 70 inci maddesini Anayasaya aykırı 
bularak iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının bir paragrafını özellikle Yü
ce Meclise okumak istiyorum. Anayasa Mahkemesi diyor ki : "Aynı sosyal güvenlik kurumu 
içerisinde yer alarak bütünleşmiş, kaynaşmış ve aynı amaçlar için riziko ortaklığına girmiş si
gortalılardan, derecesi ne olursa olsun, bir grubun diğerinden ayrılarak, kendilerine özel dene
bilecek bir güvenliğin sağlanması ve yine temelde, birbirinden çok farklı olmayan yakın derece 
ve göstergelerde bulunanlar için çok farklı boyutlarda sosyal güvenlik öngörülerek, Kurumun 
kaynaklarının dengesiz bir biçimde tahsisi, sosyal güvenliğin dayandığı temel ilkeleriyle ve Ana
yasanın "Eşitlik" ilkesiyle bağdaşamaz." Bunu Anayasa Mahkemesi söylüyor. 

Sonuç olarak, yasanın ilgili maddesi iptal edilmiş olup, ortaya hukukî bir durum çıkmış
tır. Anayasanın 153 üncü maddesinin dört, beş ve altıncı fıkraları, iptal halinde neler yapılma
sı gerektiğini belirlemiştir. 

Maddenin sözü edilen fıkrası da şöyledir arkadaşlar : "tptal kararının yürürlüğe girişinin 
ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukukî 
boşluğu dolduracak kanun tasarı ve teklifini görüşüp karara bağlar, tptal kararı geriye yürü
mez. Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme 
ve yargı organlarını, idarî makamları, gerçek ve tüzelkişileri bağlar." Yani, bizi de bağlamıştır 
arkadaşlar. 

Anayasa Mahkemesinin bu iptal kararı üzerine, biz ne yapabilirdik? tptal edilen maddeye 
göre bağlanan maaşı sürenin sonunda kesip; yani o sırada 450 000, 500 000, 550 000 lira maaş 
alan süper emeklilerin maaşını, 150 000, 160 000, 180 000 lira seviyelerine düşürecektik. Böyle 
bir şeye vicdanın hiçbir şekilde müsaade etmeyeceği gibi, ortada onları üzen, hayal kırıklığına 
uğratan bir durum da vardı. Onun için, onları, bu şekilde bir kere daha üzüntüye sevk etme
mek yolunu aradık. Bu yol, sadece ve sadece, Anayasa Mahkemesinin biraz evvel okuduğum 
ve çok daha ayrıntılı bir şekilde olan kararı ve gerekçesine göre, -onu göz önüne almak mecbu
riyetinde olduğumuz içindir ki- "Bunların maaşlarını yarıdan daha fazla düşürmek yerine, hiç 
olmazsa, belli bir süreç içinde o seviyede tutmak suretiyle, Anayasa Mahkemesinin iddia ettiği, 
Anayasanın eşitlik ilkesini gerçekleştirelim" dedik. Tabiî, bu karara uygun olan kanun tasarısı
nı da o zaman sevk ettik. 

Bu düzenlemeyle, borçlanma hakkından faydalanan emeklilerle faydalanmayanlar arasın
daki farkı gidermek ve bu suretle bunlar arasındaki -biraz evvel de ifade ettiğim- eşitliği ger
çekleştirmek üzere, borçlanma hakkında faydalanmamış olan aylıklara ait malullük, yaşlılık 
ve ölüm ayıklarının, katsayı ve sosyal yardım zammındaki artışlar nedeniyle borçlanma hak
kından faydalananların seviyesine gelinceye kadar -kanunun amacı olduğu için tekrar ediyorum-
yükselmesini öngören bir sisteme yer vermek suretiyle eşitlik ilkesini gerçekleştirmeyi, Anaya
sanın ve Anayasa Mahkemesinin bizi mecbur bıraktığı bu eşitlik ilkesini gerçekleştirmeyi dü
şündük. 
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Bu görüşler doğrultusunda, gerek sigortalıları bir belirsizlik içinde ortada bırakmamak 
ve gerekse süper emeklileri, alıştıkları hayat standartlarının altına düşürmemek için, Anayasa 
Mahkemesi kararında öngörülen 6 altı aylık sürenin sonuna kadar beklemeksizin,'352 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin çıkarılmasında, iddia edildiği gibi, Anayasaya aykırı bir hu
sus bulunmadığı, bizzat Anayasa Mahkemesinin kararıyla da tekrar kesinleşmiş bulunmakta
dır. Zira, Sosyal Sigortalar Kanununun bir maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesi, 308 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname, 29.12.1988 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmış 
ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca, aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
gönderilmiştir. "Söz konusu 352 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, kamuoyunda"Süper 
emeklilik" olarak bilinen, Sosyal Sigortalardan, 506 sayılı Kanunun Geçici 70 inci maddesine 
göre malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarına hak kazanan kişilere ödenmekte olan aylıkların, 
Anayasa Mahkemesince eşitlik prensibine aykırı bulunması nedeniyle iptal edilmesi üzerine, 
ilgililerin mağduriyetini önlemek için acele düzenleme yapılması zorunlu görülmüştür" gerek
çesiyle çıkarılmış; ancak, söz konusu kararname üzerinde bir tereddüt hasıl olmaması ve deği
şik spekülasyonlara sebebiyet vermemesi açısından da, 3522 sayılı Kanunun çıkarılması uygun 
görülmüştür. 

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 11.1.1989 gün ve 01-130 sayılı ya
zısıyla, Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısıyla, gerekçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına gönderilmiş; Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunun 12.1.1989 tarihli birleşiminde, her iki 
metin birleştirilerek ve tasarı esas alınmak suretiyle incelenip görüşülmüştür. Plan ve Bütçe 
Komisyonu, Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu tarafından düzenlenen metni esas almış, tasarı
nın 4 üncü maddesiyle 352 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırıldığından, 
yasal açıdan boşluk doğmasını engellemek amacıyla, yürürlüğe ilişkin 5 inci madde, "Bu ka
nun 29.12.1988 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer" şeklinde de
ğiştirilmiş ve Genel Kurul tarafından da bu şekliyle kabul edilmiştir. 

AHMET ERSlN (tzmir) — Sayın Başkan, ben 10 dakika konuştum, Sayın Bakanın ko
nuşması 20 dakikayı geçti. 

BAŞKAN — Sayın Aykut, rica edeyim toparlayınız efendim. 
Sayın Ersin, zatı âliniz konuşmasını bitirmişti, yani beş dakika daha ilave etsem, ilave edecek 

bir sözünüz yoktu. 
AHMET ERSİN (tzmir) — Ben süreye saygılıyım, süreye göre konuşmamı hazırladım. 
BAŞKAN — Ben de ihtar ediyorum efendim. ' 
Sayın Müftüoğlu'nu gördünüz... Ne yapayım; aşağı inip de zorla mı kürsüden indireyim? 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Efendim, 

ben çok az bir müsamaha rica ediyorum. 
BAŞKAN — Rica edeyim Sayın Bakan... 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — İddia sa

hibi 25 dakika konuştu; hakkında iddia olan kişi de biraz daha... 
BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI İMREN AYKUT (Devamla) — Görül
düğü üzere, birkısım mağduriyetin süratle önlenmesi amacıyla çıkarılan kanun hükmünde ka
rarname, daha sonra 3522 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmak suretiyle, bu konudaki te
reddütler de önlenmiştir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamuoyunda birçok değişik yorumlar yapılan süper 
emeklilerle ilgili birkaç hususu da burada belirtmek istiyorum. Aralık 1989 ayı itibariyle Sos
yal Sigortalar Kurumundan aylık ve gelir alanların sayısı 1 467 303'tür. Bu rakamın 62 578'i 
süper emekli, 1 404 725 'i normal emeklidir. Rakamları kendi içinde oranlarsak, toplam emekli 
sayısının yüzde 4,5'i süper emekli, yüzde 95,5'i de normal emeklidir. 

3522 sayılı Yasanın Anayasaya aykırı olduğu hususunda Sosyaldemokrat Halkçı Partinin 
Anayasa Mahkemesi nezdinde açtığı iptal davasının, 12 Aralık 1989 günlü toplantısında, Yüce 
Mahkemece reddedildiği hepinizce malumdur. Dün de gerekçesiyle birlikte yayımlanmış ve yap
tığımız düzenlemenin ve işlemlerin tamamen Anayasaya ve Anayasa Mahkemesinin daha ön
ceki iptal kararına uygun olduğu hususuna karar vermiştir. 

Hukuk devleti ilkesi içinde Yüce Mahkemenin kararlarına saygılı olmanın, esasen huku
kun üstünlüğü prensibinin bir gereği olduğu şüphesizdir. 

Sayın Ersin'in, baştan sona yanlışlarla dolu ve hukukun üstünlüğünü tamamen reddeden 
konuşmasını gerçekten üzülerek ve hayretle dinledim. Bu yanlışları süper emekli vatandaşları
mıza da empoze ederek, onları sürekli yanıltmakla ve zaten üzüntülü olan bu vatandaşlarımı
zın üzüntüsünü siyasî istismar konusu yapmaktasınız. Politikayı bu kadar kötü kullanmama
nızı şahsen rica ediyorum. 

Sayın Müftüoğlu, benim süper emeklilere karşı olduğumu, neye dayanarak iddia ettiğinizi 
anlayamadım. Benim, vaatlerle bu vatandaşlarımızı oyalamak istemeyip, ihtiyatlı davranmam, 
onları tekrar hayal kırıklığına uğratmak istememem ve bu sebeple çok dikkatli konuşmam, bu 
işe karşı olduğum şeklinde ifade etme hakkını size vermez. 

Bizim ana politikamız, bizim görevimiz ve bizim sosyal vicdanımız, bu ülkenin kalkınma
sına, emeği ile, bedeni ile fikri ile ömrünü vermiş olan emeklilerimize, onların geride kalan 
dul ve yetimlerine, olabildiğince en iyi yaşama ortamını sağlamaktır. 

Yüce Meclise getirilen önerge, Anayasa Mahkemesine yapılan başvurudan müspet sonuç 
alamamanın telaşını taşımaktadır. Yapılan işler, kanunlara ve Anayasa Mahkemesi kararına 
uymaktan ibaret olup, görevin savsaklanmasından veya kötüye kullanılmasından söz edilmesi 
de mümkün değildir. 

Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlıyor ve Anayasaya uyulduğu 
için, Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulduğu için bir soruşturma önergesine ilk defa rastla
dığımı da sözlerimi bitirmeden ifade etmek istiyorum. 

Tekrar saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Taşçıoğlu. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
1987 yılının -zannediyorum ki- altıncı ayında Yüce Meclisimizce kabul edilen 506 sayılı Kanu
nun tadili ile ilgili bir tasarı ve sonra, kanunun bir maddesinin Anayasa Mahkemesince iptali 
ve bundan doğan boşluğun da bir kanun hükmünde kararname ile doldurulması meselesi, bu
günkü konumuzu teşkil ediyor; bunu belirtmek istiyorum. Huzurlarınızda, bu husustaki fikir
lerimi arz etmek üzere bulunuyorum. Bu münasebetle, müsaade ederseniz bir küçük duygumu 
da ifade edeyim. 
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Bu memlekette dört sene, sevabı ile vebali ile bakanlık yaptım, bir sene de grup başkanve-
killigi yaptım. Son konuşmamı çok iyi hatırlıyorum. Bütçe müzakereleri münasebetiyle yaptı
ğım o konuşmada, özellikle muhalefetteki arkadaşlarıma hitap ederek, "Elbirliği ile, yardım 
edin de, şu politikayı nankör bir uğraş olmaktan çıkaralım0 diye istirhamda bulunmuştum. 
Bugün, o bahsettiğim hizmetlerden sonra aradan geçen takriben bir yıllık bir müddetten son
ra, huzurunuzda, maalesef, eğer tabir yadırganmazsa, sanık olarak bulunuyorum, kendimi mü
dafaa etmek için çıkmış bulunuyorum. 

Halbuki ben bu kanunu 1987 yılında buraya getirdiğimde, belki nadir ahvallerden biriydi; 
bir kanun, bu Mecliste, bu yüce Mecliste konuşulurken, muhalefeti de iktidarı da âdeta bir 
bayram havası içerisinde, bu kanunu elbirliği ile çıkarmıştık. Biraz evvel konuşan arkadaşı
mın, "Bu kanun Anavatan Partisinin kanunudur, SHP bu işte yoktur" demiş olması doğru 
değildir. Biraz sonra ispat edeceğim ve ben, onun bize ait olan kısmı ile iftihar ederim; Anava
tan Partisinin kanunudur. Çünkü bu kanun sadece bu iptal edilen maddeden ibaret olarak gel
medi. O devrede bizimle beraber bulunan arkadaşlar hatırlayacaklardır, özellikle inşaat işle
rinde, işyerlerinde bir ölçümleme belası vardı, her türlü suiistimale ve yolsuzluğa müsait bir 
prim itiraz komisyonları meselesi vardı; inim inim inlerlerdi. Onların hepsini kaldırdık. Sekiz 
on tadilden bir tanesi de, şimdi konuşmakta olduğumuz konuyla ilgili tadildi. 

Mesele neydi?.. Şöyle, kısaca, fazla rakamlara dalmadan, tafsilata dalmadan -yorulduğunuzu 
tahmin ediyorum, epey zaman geçti- mümkün mertebe net ve kısa ifadelerle konuyu ortaya 
koyalım. Ben, bu konuyu ortaya koyuşta, kanunun nasıl çıktığını da anlatacağım. Kimlerin 
imzası var; isimler okuyarak onları da söyleyeceğim. O zaman, günahsa günahı paylaşacağız, 
sevapsa sevabı paylaşacağız. Ondan sonra da, vatanın dört bir köşesinde ki, bugün adedi 62 
bin civarında olan, benim "Süperzede" diye isimlendireceğim bir kesim hakkında şahsî fikir
lerimi ifade edeceğim. 

Değerli milletvekilleri, konu şuydu : Her zaman bu kürsüden ifadeye çalıştığım gibi, bir 
kere daha söyleyeyim; ister Türkiye'de, ister başka ülkede, hangi ülkede olursa olsun, geçimde 
sıkıntı çeken kesim, sabit ve dar gelirli kesimdir; yani, işçiyi, memuru, emekliyi, dulu, yetimi 
teşkil eden kesimdir. Kimseye tarizde bulunmak istemiyorum; bu kürsüye çıkıp da "Benim emek
lim, benim işçim, benim memurum, benim çiftçim, benim köylüm" demek yetmez; bu kürsü
ye böyle kanun tasarı ve teklifleri getirmek lazım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar, DYP sıralarından gürültüler) 

Müsaade edin... Değerli arkadaşlarım, mümkün mertebe politika yapmaktan uzak dur
maya gayret edeceğim; ama beni politikanın içerisine itmeyin. Müsaade buyurun... 

Bakınız, dar ve sabit gelirli kesime imkân sağlayabilmek için, biraz daha müreffeh bir ha
yat, biraz daha mutlu bir hayat sağlayabilmek için -gayet tabiî bizim bugünkü konumuz da 
işçi kesimi ve onun emeklisi- ne yapmak lazım? öteden beri bir gösterge tablosu uygulanıyor; 
çalışanlara 700 kademeden başlayan ve 1 400 kademeye kadar giden bir gösterge tablosu uygu
lanıyor. Emeklileri için de, bu tablo esas alınmak üzere, o sene getirilmiş olan katsayıyla çarpı
mı, çıkan rakamın takriben yüzde 70'i ve üzerine de "yakacak zammı" dediğimiz miktarı ilave 
etmek suretiyle emekli maaşını tespit ediyorsunuz. 

Vicdanlarınıza sesleniyorum : Bundan daha güzel bir iyi niyet, bir çaba olabilir mi? 1987 
yılında, baktım ki, sadece katsayıyı artırmak suretiyle büyük imkân sağlayamıyorsunuz, hemen 
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arkadaşlarımla beraber bir başka imkân arayarak göstergedeki bu rakamları değiştirelim de
dim. Bilfarz, 800 göstergeyi, o sene katsayı 100 ise, 100 ile çarpıyorsanız 80 000 rakamını elde 
ediyorsunuz, bunun yüzde 70'i olan 56 000'in üzerine 60 000 küsur lira da yakacak zammını 
koyuyorsunuz ve çıkan 116 bin küsur liraya, "îşte emekli maaşı" diyorsunuz. Bu katsayıları 
ne kadar artırırsanız artırın, baktım ki yetmiyor; şu katsayılarla çarptığımız esas gösterge ra
kamlarını yükseltelim dedim. Tabiî, nasıl ve neden yükseltildiğini sabrınızı taşırmadan kısaca 
ifade edeceğim. 

Hatırlıyorsunuz, 700 ile başlayıp 1 400 ile biten gösterge tablosunda tavan 1 400. Bu ta
vanla emekli olan kimsenin eline -biraz evvel arkadaşlarımız ifade ettiler- o günkü rayiçle 88 
000 lira geçiyordu. Çünkü, 1 400 tavanın 6 günkü ücret olarak karşılığı 116 400 liraydı. Daha 
açık ifade edeyim; 116 400 liranın altında maaş alıyorsanız bir haksızlık yok, dediğim hesap 
yapılarak emekliye ödeniyor; ama 116 400 liranın üstünde para alırsanız hakkınız yeniyor. De
niyor ki, "Tablom müsait değil, gösterge tablosu bu kadar; 116 400 lira", tyi; ama ben, 800 
bin lira 1 milyon lira, 300-500 bin lira -neyse- ücret alırken Maliye olarak sen, benden vergiyi 
kesiyorsun da, emekliliğimin hesabına geldiğin zaman, "116 400'ün üzerini saymam" diye be
ni niye hakkımdan mahrum ediyorsun? Esas fikir buydu arkadaşlarım. Ne yaptık? 5 bin gös
terge daha ilave ettik, 6 400'e kadar çıktık. Dikkat buyurun, burası çok mühim; bugün burada 
konuşulan konu, politik polemiğe müsait olduğu için ve de canı yanan insanların feryadına 
kulak vermemiz icap eden emekli konusudur; ama gözünüzden uzak tutmayın : 1987 yılında 
bu kanun çıktığında 1 milyon 300 bin kadar emekli vardı; ama eğer kanunun sonradan tadili 
vesairesi de bahis konusu olmasın, -aklınızı karıştırmayayım- en azından bugün 3 milyon civa
rında sendikalı işçimiz var; bu işçilerimiz 5 yıl müddetle bu yeni gösterge üzerinden prim öde
dikleri takdirde, sizin "süper emekli" dediğiniz kimseler haline geliyorlar. Biz, kanunu 62 bin 
süperzede için değil, 3 milyon işçi için ve bundan sonra gelecek bütün işçiler için çıkardık; böy
lesine faydalı bir kanundur bu. Bunu gözden ırak tutmayalım. Asıl büyük hedef, kanunun he
defi, öne doğru, büyük rakamlara doğru, 3 milyon ve daha fazla sayıda işçi evvelki gösterge 
tablosunda kalınsaydı, bu imkân getirilmemiş olsaydı 4,5 misli daha az maaş alacaktı veya ter
sini söyleyeyim, bu kanun sayesinde 1992 yılından itibaren 4,5 misli daha fazla emekli maaşına 
kavuşmuştur. Tabiî, daha 1992 yılı gelmediği için, bu arkadaşlardan teşekkür gelmiyor; bütün 
incelik burada. Yoksa, 1992 yılından itibaren, bakacaklar ki, hakikaten işçi emeklisi maaşla
rında büyük yükselme var. 

Bu gösterge tablosunun gelmesi mecburiydi, bu tadilin gelmesi mecburiydi. "Yanlıştı, 
vesaire" meselelerini bir kenara bırakın; başka türlü yapamazsınız. 1987 yılıyla, 1987 yılının 
rayiçleriyle 116 400 liranın üstündeki ücretleri yok farz etmemiz mümkün değil ki, mümkün 
olmadığına göre, öyle bir gösterge yapacaksınız ki, hiç değilse, kısmen o maaşlara cevap vere
bilsin. Bizim yeni getirdiğimiz göstergede, -6 400*lük tavanlı gösterge- o günün rayici ile 448 
bin liraya, bugün zannediyorum 700-800 bin liralara gelmiştir. Bugün bunların üstünde ücret 
yok mu? İşçi dediğimiz zaman, sadece bedenen çalışan madende çalışan kimseler akla gelme
meli; genel koordinatörlere kadar, özel sektördeki sigortalı bütün arkadaşlarımız bu tablonun 
içerisindedir. Bu hususu uzatmayayım, esas konuya geliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarı, hazırlandı, geldi; tabiî, usulü veçhile evvela Sağlık ve 
Sosyal tşler Komisyonunda konuşuldu, daha sonra Plah ve Bütçe Komisyonuna geldi. Anaya
sa Mahkemesini, bizi, süper emeklileri bugünkü duruma getiren aksama, Plan ve Bütçe Komis-
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yonunda oldu. Ben hiçbir zaman sorumluluktan kaçmayacağım; bu kanunun şerefini, sevabı
nı, vebalini taşımaya devam edeceğim; ama, tasarı, o gün, Plan ve Bütçe Komisyonunda mü
zakere edilirken, ben ne yazık ki, yine bir bakanlararası toplantı için dışarıda idim. Benim gı
yabımda, -ama o mesuliyeti omuzluyorum- Komisyonda, hem muhalefetten, hem iktidardan 
birtakım arkadaşlarımız, benim şu maddemi bakın ne hale getiriyorlar : Şimdi, bu emekliler 
için Hükümetin sevk ettiği metinden bir satır okuyorum : "Geçici gösterge aylığı, borçlanma 
uygulanmasının başladığı tarihten itibaren 5 takvim yılı geçmeden bağlanamaz." 1987'de baş
layacaksınız; borçlanmanızı ister taksitle ister defaten yapın, 1992 yılından evvel, bu bahsetti
ğimiz süper emekli maaşı bağlanamaz; benim sevk ettiğim metin bu. İktidar ve muhalefetten 
iyi niyetli arkadaşlar, -onlarla birlikte bulunmanın, 17 nci Devrede beraber çalışmış olmanın 
şerefini daima taşıyacağım,- eğer, oylarınızla biz hapse gidersek, onlar da vicdanen benimle 
beraber gelsinler, çok rica edeceğim. 

Bu arkadaşlar bunu bakınız nasıl değiştiriyorlar : "Tebliğ edilen borcun tamamı süresin
den önce ödendiği takdirde, ödemenin yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren..." 

Muhterem arkadaşlarım, hesap meydanda; 62 bin süperzede var; her birinin borçlanıp öde
diği miktar 4 milyon 200 bin lira. Topluyorsunuz, beş sene müddetle en iyi faiz getiren bir ban
kada nemalandırıyorsunuz. Bu getiriyi ben ortalama yüzde 60 faiz üzerinden yaptım; alın siz 
de elinize hesap makinesini, 4 milyon 200 bin lirayı beş defa 1.60 ile çarpın, öyle muazzam 
bir rakam bulursunuz ki, bununla, bugün arkadaşların hepsine istedikleri parayı verirdik. Ama, 
siz bir önerge getirdiniz, kanun darmadağın oldu; bunu açıklıyorum. Bununla kimseyi suçla
mıyorum; beraber yaptık. 

Bakınız, bu kanun geçtiği zaman, aşağıda isimlerini vereceğim arkadaşlardan bu arkadaş
lar şerefli arkadaşlardır, bu arkadaşlar benim sevdiğim arkadaşlar, gurur duyduğum kimseler
dir. Elimde Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tutanak Dergisi var, işte isimleri : Tülay öney 
(tstanbul)i Sümer Oral (Manisa), Erol Ağagil (Kırklareli), Fehmi Memişoğlu (Rize), Tayyar 
Sadıklar (Çanakkale), Murat Sökmenoğlu (Hatay), Ayhan Fırat (Malatya), İsa Vardal (Zon
guldak) çıt yok. Teklif etmişler kanun bu hale gelmiş, hepsi maalmemnuniye kabul etmişler. 
Daha sonra, aşağıya, Genel Kurula indik. Tabiî, Genel Kurulda, Meclisin komisyonlarından 
geçmiş, bir zümreye, öyle, beş sene sonra değil, hemen bir iyilik getiren, bir imkân getiren bir 
konu görüşülecek; o günün bir bakanı çıkar da "bu yanlış oluyor" der mi hiç? Soruyorum; 
der mi?.. İşte böyle geçti bu kanun... 

Biraz evvel, Sayın Bakan arkadaşım ifade etti ve özellikle ben iyi hatırlıyorum, şurada otu
ruyordu Feridun öğünç, sendikacı bir arkadaşımızdı, metnini Sayın Bakanın okuduğu methi
yelerden, âdeta mahcup olur gibiydim yerimde otururken. Aradan zaman geçiyor, tabiî, ak
saklıklar başlıyor. Aksaklık, evvelallah, gene başlamazdı; Anavatan Partisi birçok meselenin 
altından kalktı, bunun da altından kalkardı, gelin görün ki, birisi, Yargıtay 10 uncu Daireye 
müracaat ediyor, oradan Anayasa Mahkemesine ve Anayasa Mahkemesi işi durduruyor, o mad
deyi iptal ediyor. O maddeyi iptal edince, akan sular duruyor. Hatta, ben, bir Anayasa Mahke
mesi üyesi arkadaşıma -özel arkadaşımdı, bu işle ilgili bir iltimas, bir bağ kurduk diye hemen 
aklınıza bir şey gelmesin- dedim ki, "Şeriatın kestiği parmak..." o düzelti, "Biz, parmak kes
meyiz, yara sararız" dedi. "İnşallah, bundan sonra, hep beraber, muhalefeti de alırız, hukuk
çuları da alırız, bu yarayı büsbütün sarmaya gayret ederiz" dedim. 
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Kimse kimseyi suçlamasın arkadaşlar. Ortada bir hukukî durum var. Sayın Bakan gayet 
güzel ifade etti. Tabiî, Anayasa Mahkemesi o maddeyi iptal edince doğan boşluk için alınan 
tedbir, beğenirsiniz beğenmezsiniz, şudur budur; ama, bir çare olarak ortaya sürülmüştür. 

Yalnız, benim şahsen bir vicdan borcum var. Bir yabancı kitapta okudum; malumatfuruş
luk yapmayayım da, sadece tercümesini söyleyeyim; "Hukuk ve hak, iki şeydir" diyor bir Fransız. 
Yani, hukuk, bu faslı, bu davayı kapamıştır. İstenirse böyle gidilir; ama, bir, "ama", zaman 
zaman beni uykularımdan ediyor. Size mektuplarla müracaat eden arkadaşlar, bir sualin ceva
bını vermeye veya verdirmeye zorluyorlar. Zannediyorum k-i, hakkımızda biraz fazla rijit, biraz 
fazla sert ve insafsız davranarak, bizi 1-4 sene hapse kadar götürme gibi bir şeyi kaleme alan 
arkadaşlarımız, aslında bizi o kadar büyük cezaya çarptırmak istemezler, o kadar gaddar de
ğillerdir; ama, onlar da bir sualin cevabını arıyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasa Mahkemesi iptal etmiştir, şöyle olmuştur, böyle olmuş
tur; ama, biz, kanun çıkarken öngördüğümüzü, o 62 bin kişiye maalesef verememe gibi bir 
durumun içerisindeyiz; bunu itiraf edelim. Bu suçsa, bu suçun cezasını çekeriz. 

Tabiî, Hükümet başka türlü konuşamazdı; ama bu kanunun mimarlarından biri olarak, 
belki de birincisi olarak, benim, bir vicdan borcu olarak huzurunuzda ifade etmem gereken. 
husus, özellikle budur. Ne yapacağız yapacağız, belki vaat ettiğimiz gibi değil; ama muhak
kak, Anayasa Mahkemesinin işaret ettiği espri içerisinde, onu katiyen ihlal etmeden, bir ayrı
calık yapmadan, sadece Anavatan Partisi olarak değil, sizlerle ve Sayın Bakanımın geçen gün 
bana ifade ettiği gibi, icap ederse, Üniversitesiyle ve başka ilgili kuruluşlarıyla; fakat çok vakit 
geçirmeden, bu meseleyi halletmemiz gerekiyor. Çünkü, sabırsızlanan bir kitle var. 

Her ne kadar, ben, "3 milyonun, 1992'den sonraki ve ondan sonraki milyonlarca işçinin, 
emeklilik ücretini 4,5 kat artırdık" diyorsam da, bugün kendisinin aldığına bakıp, da, alması 
icap ettiğiyle kıyas ettiğinde, mağduriyete uğradığına haklı olarak inanan bir kesim var ki, on
ların derdine çare bulmak lazımdır. Burası, sadece bir mahkeme, bir yargı organı değildir. Po
litika, vatandaşı mutlu etme sanatıdır. Bu itibarla, biz, politika yapmaya, vatandaşımızı mutlu 
kılmaya, adedi ne olursa olsun, onların yaralarına merhem olmaya mecburuz. Ben sözlerimi 
burada sona erdirirken... 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Çaresi?.. 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Anlattım efendim; toplanacağız, 

oturacağız, zatı âlinizi de çağıracağız, mademki bizim hakkımızda madde numaralarını çok 
çabuk söyleyebiliyor sunuz -herhalde, hukukçu olmanızdan dolayı- bize orada da yardım eder
siniz, beraber bir şey yaparız. Hatta, biz ikimiz kalkar, Sayın Bakanımıza müştereken bir şey 
sunarız, o da güzel olur. Yalnız, bu havayı bozmak istemiyorum ama, bana isnat edilen suçu 
tekrar tekrar okudum, ben hukukçu değilim... 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Geç onu... 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — "Geç" diyorsunuz, peki. Eski mes

lektaşım, grup başkanvekili, "Geç orayı" diyorlar, havayı bozmadan geçelim efendim. 
Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Meclis soruşturması önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
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. AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın Başkan, bir konuda açıklama yapmama izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Efendim, zaptı okudum, bir sataşma görmedim söz veremem. Zatı âlinizin 
tavrını, verdiği önergenin mahiyetini tenkit ediyorlar. Siz, Sayın Bakanları tenkit ettiniz, "Bu 
tenkitlerim çerçevesinde bunlar suçludur; haklarında soruşturma açalım" dediniz; onlar da, 
"Sayın Ersin de bunu haksız olarak getirdi" diyerek, kendi ölçülerine göre, kendi beyanlarına 
göre, kendi üsluplarına göre cevap verdiler. Ortada bir sataşma yok. 

Sayın Aykut hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Taşçıoğlu hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs
mına süremiz daraldığı için geçme imkânımız yoktur. 

Bu vesileyle, gündemde bulunan kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 24 
Ocak 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.12 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'in, idam cezasına çarptırılan bir mahkûm lehine kararın 
kesinleşmesinden sonra ortaya çıktığı iddia edilen delillerin değerlendirilmesi için herhangi bir girişimde 
bulunulup bulunulmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve MiUî Savunma Bakanı ismail Safa Giray'm 
yazdı cevabı (7/104) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sunduğum sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep 
ederim. Saygılarımla. 13.12.1989 

Mahmut Alınak 
Kars 

İstanbul Sıkıyönetim Komutanılığı 2 nolu askeri mahkemesinin 1981/593 esası 1984/87 
sayılı Kararı ile idam cezasına mahkûm edilen İlkay Erhan Çınar, Yargıtay incelemesinden ge
çerek kesinleşen karar gereği idam edilme tehlikesi ile karşı karşıya gelmiştir. 

Ancak idam kararının kesinleşmesinden sonra ortaya çıkan deliller, Erhan Çınar'ın adlî 
bir hataya kurban edildiğini göstermektedir. 

Şöyleki : 
1. İfadesi karara dayanak teşkil eden muhbir tanık Muzaffer Çavdar, Erhan Çınar'ı suç

layan sözlerinin baskı altında alındığını noter huzurunda ikrar etmiştir. Aynı şahsın 8.12.1989 
tarihli bir gazetede yayınlanan açıklaması da bu doğrultudadır. 
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2. Olayın görgü tanıkları, kesin bir teşhiste bulunmamışlardır. 
3. Aynı örgütten yargılanan 600'den fazla kişiden hiçbirisi Erhan Çınar'ı tanıdığını ve 

örgütle ilişkisinin olduğunu söylememiştir. 
4. Askerî Savcı bile noter huzurunda ve 8.12.1989 tarihli bir gazetede kendisi ile yapılan 

bir röportajda Erhan Çınar hakkında verdikleri idam kararında yanıldıklarını açıklamıştır. 
5. Aynı davada itirafçılık yapan sanıklar bile mahkeme huzurunda verdikleri ifadelerin

de Erhan Çınar'ın sözkonusu cinayetle hiçbir ilişkisinin olmadığını söylemişlerdir. Bilindiği gi
bi adaletin her türlü şüpheden uzak olması esastır. Oysaki olayda çok ciddi şüpheler, yeniden 
değerlendirilmesi gereken deliller ve gelişmeler sözkonusudur. 

Bu gelişmeler karşısında Erhan Çınar olayı bir hukuk skandalına dönüşmüştür. 12 Eylül 
hukukunun çarpıcı bir örneği olan bu hukuk skandali yalnız Erhan Çınar'ı değil bütün kamu
oyunu ilgilendirmektedir. Çünkü tnsan Hakları, evrensel haklardandır. Bu adaletsizliğe yalnız 
Erhan Çınar değil birilerimiz de kurban edilebilirdik veya edilebiliriz de. 

Bu koşullar da : 
1. Bir insanın, işlemediği bir suçtan dolayı idam cezası gibi insanlık dışı bir ceza ile ha

yatına son verilmesine gönlünüz razı mıdır? 
2. Suçsuz bir insanın geriye dönüşü mümkün olmayan bir ceza ile ölüme hergün biraz 

daha yaklaşmasını ve hapislerde çürümesini doğru buluyor musunuz? 
3. İdam edilmesi halinde kamuoyu vicdanını ciddi bir şekilde yaralayacak Erhan Çınar 

davasında adaletin işlemesi ve hertürlü şüpheden uzak yeni bir kararın verilmesi için herhangi 
bir yasal tedbir almayı düşünüyor musunuz? 

4. Davanın ulaştığı boyutlar karşısında 3S3 sayılı Yasanın 228, 233 ve 235 inci maddele
rine göre askerî savcılıkça yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilmesi düşünülmekte midir? 

5. Askerî Savcılık nezdinde davanın yeniden görülmesi için Başbakanlık ya da Bakanlı
ğın herhangi bir yasal girişimi var mıdır? Yok ise böyle bir girişimde bulunmayı düşünüyor 
musunuz? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 18.1.1990 

Kanun : 1990/5-EK 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : (a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 20 Aralık 1989 gün ve 

7/1004-3869/17846 sayılı yazısı. 
(b) Başbakanlığın 28 Aralık 1989 gün ve K. K. Gn. Md. 07/106-1313/06060 sayılı yazısı. 
1. Kars Milletvekili Mahmut Alınak tarafından verilen ve Sayın Başbakana tevcih edilen 

tlgi (a) Ek'indeki yazılı soru önergesinin, Millî Savunma Bakanınca cevaplandırılması ilgi (b) 
ile istenilmiştir. 

2. önerge ile ilgili cevap EK'te gönderilmiştir. 
Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 

t. Safa Giray 
Millî Savunma Bakanı 
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Kars Milletvekili Mahmut Alınak Tarafından Verilen Yazılı Soru önergesi Cevabı 
1. Sanık tlkay Erhan Çınar hakkında İstanbul.Sıkıyönetim Askerî Savcılığınca; TİKKO 

adlı yasadışı örgüt mensubu olmak ve 8.12.1980 tarihinde TCDD'ne ait banliyö treninde karşıt 
görüşlü tekel işçileri Adem Tomay, Mehmet Görün ve İsmail Başarır'ın öldürülmeleri eylemi
ne, diğer örgüt arkadaşları ile birlikte katılmak suçundan, TCK.nun 146/1 inci maddesi uya
rınca cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ve istanbul Sıkıyönetim 2 No.'Iu Mahke
mesinde yapılan yargılama sonucunda eylemi sabit görülerek, 28.5.1984 tarih ve 1981/593 Esas, 
1984/87 Karar sayılı hüküm ile ölüm cezası ile cezalandırılmıştır. 

2. Bu hüküm, Askerî Yargıtay 3 üncü Dairesinin 20.10.1987 tarihli ve 1987/43 esas, 
1987/527 karar sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmiştir. 

3. Hükümlü vekillerinin; sanık aleyhine tanıklık yapmış olan Muzaffer Çavdar ve Ata 
Burcu'nun, noter huzurunda alınan ifadelerine dayalı olan 21.3.1989 tarihli "Yargılamanın 
Yenilenmesi" talepleri; Askerî Yargıtay'ın aynı dairesinin, 30.5.1989 tarihli ve 1989/245 Esas, 
1989/241 Karar sayılı Kararı ile; 

. a) İfadelerini değiştiren tanıklar Muzaffer Çavdar ve Ata Burcu'nun öldürme olayının 
görgü tanığı bulunmamaları, sadece sanığın ihbar üzerine nasıl yakalandığına dair tanıklık et
miş oldukları, 

b) öldürme olayının görgü tanıkları Yalçın Gürsoy, Bülent Uygurlu, Neşet Yılmaz, Za
fer Turna, Saim Çantalı, Barlas Demirbaş, Mehmet Uçar ve Mehmet Başarır'ın hazırlık soruş
turmasında ve duruşmada kesin teşhisleri bulunduğu, 

c) Bu teşhis ve beyanların otopsi ve ekspertiz raporları ve ayrıca örgütün olayla ilgili bil
dirisi ile doğrulandığı, 

d) Muzaffer Çavdar ve Ata Burcu'nun sanığın yakalanması ile ilgili noter huzurunda 
saptanmış beyanlarının, dosyada bulunan ve mahkûmiyete esas alınan diğer delillerle birlikte 
değerlendirildiğinde, hükümlünün beraetine veya daha hafif bir cezayı gerektiren Kanun hük
münün uygulanmasını gerektirecek nitelikte görülmediği, 

gerekçesiyle reddedilmiştir. 
4. Hükümlü vekillerinin bu kez, 8.8.1989 tarihli dilekçeleri ile Askerî Yargıtay Başsavcı

lığına yaptıkları "Karar Düzeltme" talebi, bu Makamca 9.10.1989 tarihli ve 1989/2453 sayılı 
kararla kabul edilmemiştir. ' 

5. Hükümlü vekili tarafından 15.12.1989 tarihli dilekçe ile yeniden yapılan "Yargılama
nın Yenilenmesi" talebi halen Askerî Yargıtay Başsavcılığınca incelenmektedir. 

6. Yukarıda belirtildiği üzere, sanık hakkındaki kesinleşmiş hüküm, halen, yapılan baş
vurular üzerine yargı mercilerinde incelenmektedir. 

Bilindiği üzere, yargılaması devam eden davalar hakkında, kanunlarla belirtilmiş ve hak 
verilmiş taraflar dışındaki kişi ya da kurumların mütalaa serdetmesi, yorumda bulunması veya 
bir başka şekilde müdahalesi, T. C. Anayasasının yargı bağımsızlığına dair açık hükümleri kar
şısında mümkün değildir, önergede bahsi geçen kişi hakkında da bağımsız yargı mercilerince 
kararlar verilmiş ve bu kararlar kesinleşmiştir. Yine yasaların tanıdığı haklar çerçevesinde söz 
konusu karar yetkili adlî mercilerce incelenmeye devam etmektedir. 

Bu nedenle, yargı denetimi süren bu karar hakkında idarî makamların girişimde bulun
ması veya yorum yapması Anayasa ilkelerine ters düşmektedir. 

— 310 — 



T.B.M.M. B : 67 23 . 1 . 1990 O : 1 

7. Sanık hakkında verilen ve Yargıtayca onaylanarak kesinleşen hüküm aleyhine; ancak, 
"yasalarda belirtilen sebeplerin vukuu halinde ve davaya taraf olan kişiler tarafından" başvu
rulması mümkündür. Bu hak yukarıda da açıklandığı üzere kullanılmış ve kullanılmaya de
vam edilmektedir. 

Mevcut Kanunlar ne Başbakana ne de Bakanlara bu tür bir karar nedeniyle müdahale yet
kisi tanımamıştır. 

Arz ederim. 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş ilinde organize sanayi 
bölgesi kurulması içinyapüan çalışmalara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün 
yazılı cevabı (7/1014) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla arz ederim. 

Atilla îmamoğlu 
Kahramanmaraş 

Kahramanmaraş İlinde bir organize sanayi bölgesi kurulması, Bakanlar Kurulunun 15.7.1976 
tarih ve 7/12207 sayılı kararıyla kabul edilmiş olmasına rağmen, bugüne kadar gerçekleştirile
memiştir. 

Kahramanmaraş tli organize sanayi bölgesi ile ilgili olarak; 
1. Fizibilite çalışmaları tamamlanmış mıdır? 
2. Yer seçimi yapılmış mıdır? 
3 Bütçeye konulan ödenek yeterli midir? Ayrıca, dış kaynak araştırması yapılmakta mıdır? 
4. Kahramanmaraş organize sanayi bölgesinin kurulması ne zaman tamamlanacaktır? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla ilişkiler 23.1.1990 
Müşavirliği 

Sayı : 5/MM-31 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tLGİ : 26.12.1989 tarih ve 7/1014/3916/18055 sayılı yazınız. 
Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş tünde Organize Sa

nayi Bölgesi kurulması için yapılan çalışmalara ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını 
istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Şükrü Yürür 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun Yazılı Sorularına Cevabımız 

Kahramanmaraş tlinde bir Organize Sanayi Bölgesi Kurulması, Bakanlar Kurulunun 
15.7.1976 tarih ve 7/12207 sayılı kararıyla kabul edilmiş olmasına rağmen, bugüne kadar ger
çekleştirilememiştir. 

Kahramanmaraş tli Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili olarak : 

Soru 1. Fizibilite çalışmaları tamamlanmış mıdır? 
Soru 2. Yer seçimi yapılmış mıdır? 
Soru 3. Bütçeye konulan ödenek yeterli midir? Ayrıca, dış kaynak araştırması yapılmakta 

mıdır? 
Soru 4. Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesinin kurulması ne zaman tamamlana

caktır? 
250 Ha.^lan, 12 000 Milyon TL. proje bedeli ile 1990 yılı Yatırım Programına alınan Kah

ramanmaraş Organize Sanayi Bölgesinin; 
Cevap 1. 17.3.1988 tarihinde Bakanlığımızca, ti özel idaresi, Kahramanmaraş belediye

si ve Ticaret ve Sanayi Odasından oluşturulan müteşebbis teşekkül tarafından fizibilite çalış
malarına başlanmıştır. 

Cevap 2. Bakanlığımızca 12.2.1988 tarihinde bir yer etüdü yapılmıştır. Kesin yer seçimi 
Organize Sanayi Bölgesinin Yatırım Programına alınmasından sonra Başbakanlık Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığının Koordinatörlüğünde uygulayıcı ve planlayıcı kuruluşların katıl
ması ile oluşturulan "Yer seçimi özel ihtisas komisyonu" vasıtası ile yapılmaktadır. Bu itibar
la, 1990 yılı Yatırım Programına giren Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi dahil 9 Orga
nize Sanayi Bölgesinin kesin yer seçimlerinin yapılması 5.1.1990 tarih ve 125 sayılı yazımızla 
talep edilmiştir. 

Cevap 3. 1990 Yılı Yatırım Programında 1 Milyon TL. ödenek tefrik edilmiş olup, hazır
lanmakta olan "Fizibilite raporu" Bakanlığımıza geldikten sonra Avrupa Konseyi Sosyal Kal
kınma Fonundan kredi temini için teşebbüse geçilecektir. 

Cevap 4. Yatırım Programının 1990-1995 yılları arasında tamamlanması planlanmıştır. 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu 'nun, Sağlık Bakanlığının yatırım harcamaları 
ile mal ve hizmet alımlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın yazılı cevabı (7/1016) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 

1. Bakanlığınız süresince yapılan yatırım harcamalarının (Fon dahil) miktarı nedir? An
kara'ya yapılan harcama miktarının oranı ne kadardır? 

2. Bakanlık merkezine yapılan hizmet ve mal alımlarının bedeli ve ihale yöntemleri ile 
ihaleleri alan firmaların isimleri nedir? 
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3. Bakanlığınız Hıfzıssıhha Başkanlığı eski Çocuk Kreşi, bir ay önce 60 000 000 TL. Be
delle tadil edilmiş midir? Şimdi ise yeniden tadilata uğratılarak, Japonya'dan getirilen yayın 
ve reklam yapacak makine ve film cihazlarının buraya kurulduğu doğru mudur? 

Bu stüdyo, kimler tarafından ve ne maksatla kurulmuştur? Devlete maliyeti nedir? Söz 
konusu para nereden karşılanmıştır? 

4. Bakanlığınız Film-Foto ve Video Stüdyosu ile Bakan Lojmanının yeniden düzenlen
mesi için ne kadar masraf yapılmıştır? Bu işlemler kime yaptırılmış ve masraflar hangi fasıl
dan ödenmiştir? 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 22.1.1990 
Sayı : HM. 9239/125 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 26.12.1989 gün ve Kan. Kar. Dai. Baş. 7-1016-3919-18065 sayılı yazı. 
Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Uncu tarafından Bakanlığımca cevaplandırıl

ması istenilen yatırım harcamaları ile ilgili önerge cevabı ilişikte gönderilmiştir. 
Bilgilerinize arz ederim, 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Uncu'nun Sorusuna Cevabımız. 
1. Eğitim, Gençlik, Spor, Sağlık hizmetlerinin daha iyi yürütülebilmesi için ilave kaynak 

temini amacıyla 3418 sayılı Kanunla koyulan vergilerin, anılan kanunun 39 uncu maddesiyle 
öngörülen miktarları, Geliştirme ve Destekleme Fonu nezdinde açılacak hesaba aktarılmakta 
yine aynı maddeye göre bu para Bakan talimatına göre kullanılmaktadır. 

Sözkonusu 3418 sayılı Kanunun yukarıda açıkladığımız hükümlerine istinaden fon gelir
lerinden Bakanlığımızın idame yatırımları için harcanılan para 36 224 874 447 TL. aynı Kamın 
gelirlerinden Bakanlığımıza ait Yatırımlar için ti özel tdare Müdürlüklerine aktarılmak üzere 
gönderilen 44 866 767 229 TL.'dır. Bu Kanun gelirlerinden tdame Yatırımlarına ait Ankara 
tli için harcanan ödenek miktarı 6 862 818 000 TL, özel tdare Müdürlüklerine aktarılan 
1 200 200 000 TL.'dır. 

2. Bakanlığımız Merkez Teşkilatının ihtiyacı olan "İmal ve hizmetlerin" temini için, tdarî 
ve Malî tşler Dairesi Başkanlığımızca toplam 3 041 547 499 TL. harcanmıştır. 

Buna, Bakanlık birimlerinin isteği üzerine, yurt içi veya yurt dışından ihale yoluyla satın 
alınan veya işlemleri devam eden toplam 34 997 750 060 TL.'lık "mal ve hizmet alımları" da
hil edilmemiştir. 

Çeşitli firmalardan yapılan alımlar, 2886 sayılı Devlet thale Kanununun 35 inci maddesi
nin (c) bendine göre açık teklif usulü ve 51 inci maddesine istinaden pazarlık usulü, diğer bi
rimlerin isteği üzerine yapılan veya işlemleri devam eden satın almalar ise aynı Kanunun 35 
inci maddesinin (a) bendine istinaden kapalı teklif usulü veya buna bağlı olarak 43 üncü mad
deye göre veya 51 inci maddenin (p) bendi doğrultusunda, gerçekleştirilmiştir. 
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3. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığının eski çocuk kreşine, boya badana mas
rafı ile Bakanlığımızın kendi atölyelerinde yaptırılan malzemelerin masrafı olarak 4,5 milyon 
TL. harcanmıştır. Üretilen malzeme taşınabilir olup gereğinde başka yerlerde kullanılabilecektir. 

Diğer taraftan Hükümetimiz, Japon Hükümetinin işbirliği ile sağlık alanındaki eğitim hiz
metlerinin desteklenmesi amacıyla 3 yıllık bir programı uygulamaya koymuştur. Bu programın 
amacı, ülke^enelindeki sağlık personelinin hizmet içi eğitimleri için gerekli olan eğitim malze
melerini hazırlamak ve halk eğitimi ile, Hakanlığımıza bağlı orta öğretim ve yüksek öğretim 
kurumlarındaki öğrenciler için görsel-işitsel eğitim araçlarını üretebilecek bir merkez oluştur
mak, eğitim hizmetlerinin etkili ve sürekli bir şekilde verilebilmesi için eğitim materyali geliş
tirmek ve üretmektir. 

Bu amaca yönelik olarak JÎCA (Japon Uluslararası İşbirliği Teşkilatı) ile yapılan anlaşma 
gereği Japon Hükümetince görevlendirilen 3 teknik danışman Haziran 1989 tarihinden beri 
Eğitim Merkezinin kurulması çalışmalarına katılmış olup, anlaşma gereğince Bakanlığımıza 
bağış olarak yapılacak 5 milyar TL.'lık teknik araç-gereç yardımından 2 000 000 000 TL.'lık 
malzeme Bakanlığımıza ulaşmıştır. Geriye kalan malzeme ise 1990 yılı içinde Bakanlığımıza 
ulaşacaktır. Sözkonusu malzemeler, sağlık personeli ve halk eğitimi için gerekli olan eğitim 
materyalinin üretiminde kullanılacağından anılan merkezin yukarıda belirtilen amaçlara uy
gun bir şekilde düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuş bu nedenle binada ve film-video stüdyosun
da gerekli tadilatların yapılması cihetine gidilmiştir. Tadilatla ilgili olarak yapılan harcamalar, 
tek tek ele alacak olursak Millî Eğitim Bakanlığı 'Gazi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Dö
ner sermayesine 32 000 000 TL. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanığı (ÖRÜS) den ahşap parke 
2 000 000 TL. ve dış piyasadan teklif alma suretiyle alınan malzemelerin tutarı şimdilik 
6 000 000 TL.'dır. Tahminen bundan sonra da 8 000 000 TL.'lık bir harcama ile iş tamamlana
caktır. Tüm bu ödenekler 3418 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (b) bendi ile Bakanlığımıza 
verilen fon gelirlerinden karşılanmıştır. 

4. Bakanlığımız lojman binası yabancı konuklar misafirhanesi olarak düzenlenmiştir. Bu
nun için 2886 sayılı Devlet thale Kanununun 81 inci maddesine istinaden ihaleye çıkılmış ve 
sözkonusu ihale; 43 700 000 TL. bedelle GÜRTAŞ Firmasında kalmış, karşılığı Yapı ve Tesis 
ve Büyük Onarım Harcama Kaleminden (990.02.2.001.700 "A.K. 710") ödenmiştir. 

Ayrıca bu düzenleme için piyasadan teklif almak suretiyle malzeme satın alınmıştır. Alı
nan malzemenin tutarı 37.816.000 TL.'dır. (ilk adım ticaret 11 milyon 440 bin TL. Mehmet 
Hanefi Tensi Yapı tnşaat Ticaret 10 milyon TL. Tam Mobilya 4 826 000 TL. Site Cam Ticaret 
11 550 000 TL. olmak üzere) Bu harcamalar ise 3418 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (b) 
bendine göre Bakanlığımıza tahsis edilen gelirlerden karşılanmıştır. 

4. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Türk vatandaşlığından çıkarılan bir müftüye 
emekli maaşının ödenmekte olduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakde-
mirli'nin yazdı cevabı (7/1035) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Ekrem Pakdemirli tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını sağlamanızı saygı ile talep ederim. 
M. Erdoğan Yetenç 

Manisa 
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Adana Müftüsü iken 26 944 001 emekli sicil no'su ile emekliye ayrılan Cemalettin Kaplan 
Türk vatandaşlığından çıkarılmıştır. 

1. Vatandaşlıktan çıkarılan Cemalettin Kaplan'a halen Emekli Sandığından emekli ma
aşı ödenmekte midir? 

İncelemelerimize göre 1.26.944.001.0 emekli çek no'su ile Cemalettin Kaplan emekli maa
şı almaktadır. 

Mart 1990 emekli çeki İstanbul Güngören İş Bankası şubesine gönderilmiş midir? 
Gönderilmişse durdurmayı düşünüyor musunuz? Yurttaşlıktan çıkarıldığından bugüne ka

dar emekli maaşı alarak elde ettiği haksız kazanç ne kadardır? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar 18.1.1990 
Dairesi Başkanlığı) 

Sayı : BİK.40.04/4-1-165 

Konu : Cemalettin Kaplan Hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 10.1.1990 gün ve 7/1035-3990/18453. sayılı yazınız. 

, Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Manisa Milletvekili Sayın M. Erdoğan 
Yetenç tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Adana İl Müftüsü iken isteği ile emekliye ayrılan 26.944.001 sicil 
numaralı, Cemalettin Kaplan'a, T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce 1.6.1981 tarihin
den itibaren emekli aylığı bağlanmış ve 2.7.1981 tarih ve 162070 sayılı Yazıyla da Erzurum -
tspir, Dargiz köyü, Hane 15, Cilt 8, Sahife 20 deki nüfus kaydına işlenmek üzere İspir Nüfus 
Müdürlüğüne bildirilmiştir. 

İlgilinin vatandaşlıktan çıkarıldığına dair, T.C. Emekli Sandığına herhangi bir iş'ar vaki 
olmadığından, peşin ödeme dolayısıyla en son, 1 Aralık 1989 vadeli çek ile; Aralık 1989, Ocak 
- Şubat 1990 aylıkları ödenmiştir. Bu ödemeden sonra, adı geçenin vatandaşlıktan çıkarıldığı
nın öğrenilmesi üzerine, 1 Mart 1990 tarihli çek bankadan geri getirtilerek dosyasına konmuştur. 

1.8.1984 - 28.2.1990 tarihleri arasında aylık ve Sosyal Yardım Zammı olarak 12 634 277 
lira ödenmiştir. Hakkı olmadığı halde ödenmiş olan bu paranın Kanunî yollardan tahsiline gi
dilecektir. 

Arz ederim. 

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli 
Maliye ve Gümrük Bakanı 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
67 NCt BİRLEŞİM 

23 . 1 . 1990 Sah 

Saat : 15.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sinop Milletvekili^ Yaşar Topçu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/710) (S. Sayısı : 306) (Dağıtma tarihi : 
19,1.1990) 

2. — Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/713) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
19.1.1990) 

3. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma- Komisyon Raporu (3/727) (S. Sayısı : 308) (Dağıtma tarihi : 
19.1.1990) 

4. — Ankara Milletvekili Mustafa Taşar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/733) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 
19.1.1990) 

5. — izmir Milletvekili Erdal İnönü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/735) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma tarihi : 
19.1.1990) 

6. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/734) (S. Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 
19.1.1990) 

7. — Tokat Milletvekili Erkan Yüksel'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları, Üyelerin
den Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/746) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihî : 
19.1.1990) 

8. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/769) (S. Sayısı : 313) (Dağıtma tarihi : 
19.1.1990) , 



9. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/775) (S. Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 
19.1.1990) 

10. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/777) (S. Sayısı : 315) (Dağıtma ta
rihi : 19.1.1990) 

11. —Tekirdağ Milletvekili Ali Rıfkı Atasever'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/781) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 19.1.1990) 

12. — Ankara MilletVökMeri Arif Sağ, Eşref Erdem, Kâmi Ateşoğuliarı, Di
yarbakır Milletvekili Salih Sümer ve Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un Yasama 
Ddkunu'lmazılıklarınMi Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/807) (S. Sa
yısı . 317) (Dağıtma tarihi : 19.1.1990) 

13. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nıun Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/808) (S. Sayısı : 318 (Dağıtma tarihi : 
19.1.1990) 

14. — Amasya Milletvekili Tahta" Köse'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu <3/8üı9) (S. Sayısı : 319) (Dağıtma tarihi : 
19,1.1990) 

15. — İstanbul Milletvekili Yusuf Kenan Sönmez'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/810) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 
19.1.1990) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 51 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Ku
rumu kapsamındaki süper emeklilerle ilgili olarak Bakanlık görevlerini ihmal ettikleri 
ve kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240 inci 
maddelerine uyduğu iddiasıyla Sivas Milletvekili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlijc eski 
Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren 
Aykut haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis Soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi (9/3) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAÎR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 

kurulan tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip 
olmadıkları iddiasım 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) 

2. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki 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) 

3. — 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, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

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

5. — Bingöl Milletvekili Îlhami Binici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Binasında 
milletvekillerince yapılan çalışmaların ve telefon konuşmalarının kaydedilerek belge 
haline getirildiği iddiasını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/68) 

6. — Bingöl Milletvekili Îlhami Binici ve 22 arkadaşının, Bingöl İli Adaklı 
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) 

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

8. — 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) 

9. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/72) 
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10. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 10 arkadaşının, Bulgaristan'a karşı 
izlenen politika ve soydaşlarımızın sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

11. — 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) 

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

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

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

15. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin İli Silopi 
ilçesi 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) 

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

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

18. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 32 arkadaşının, Hakkâri İli Yon
calı Köyünde 18 Temmuz 1989 tariıinde 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 araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

19. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 43 arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 
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20. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli İli 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) 

21. —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) 

22. — Kocaeli Milletvekilli Alaettkı Kurt ve 27 arlkadaşmın, çay ürünü ve üre
ticileriyle ilgili sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

6 

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 farkı 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 Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/44) 

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

5. — Hatay Milletvekili >öner Miski'nin» ABD ile yapılan Savuşma 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. — 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) 
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9. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol liginde 
uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/68) 

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

11. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Aydınlıkevler Körler ilkokulunun 
yönetici kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

12. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk - iş 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
karından sözlü soru önergesi (6/86) 

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

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

15. — Manisa Milletvekili 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) 

16. — İçel Milletvekili Durmuş,Fikri Sağlar'ın, Türk Kadınım Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan gaze
teye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) (1) 

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

18. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Tokat Hindeki öğrencilerden çe« 
şitli 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) 

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

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

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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22. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmer'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir vatandaşın Karayolları 15 İnci Bölge Şefliği Gö
revlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/110) 

23. — 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) 

24. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altınerlin, Zonguldak îli Karabük İlçesinin 
ne zaman il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

25. — 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) 

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

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında 
imtihansız personel alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/H5) 

28. — 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) 

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

30. — İstanbul 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) 

31. — 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) 

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

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

34. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi içtin tahsis edilen arazi ve ödeneğe ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/229) (1) 
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35. — 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) 

36. — İzmir 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) 

37. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yönetmeni 
ve Ankara temsilcisi ile diğer çalışanlarının takip edildikleri ve gözetim altında tutul
dukları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/233) (1) 

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

39.— 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) 

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

41. — 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) 

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

43. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara İli Gölbaşı ilçesi eski 
Belediye Başkanı ile imar Müdürü haklarındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/125) ' 

44. 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 Işletmesince karşılandığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 

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

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

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

48. — 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) • ' -
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49. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üretici

lerine ürün bedellerinin ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/249) (1) 

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

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

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

53. — 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) 

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

55. — 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) 

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

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

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

59. —r Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi iadesi 

.ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/134) 

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

61. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, tzmir Büyükşehıir Belediye Başkam 
ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu Şefinin karşüikü suçlamalarda bulunmaları 
nedeniyle herhangi bir soruşturma açıbp açılmadığına ilişkin içişleri Bakanmdan sözlü 
soru önergesi (6/316) (1) 
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62. — içel -Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) (1) 

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

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

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

66. — Adana Milletvekili M. Halk 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) 

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

68. — 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) 

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

70. — 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) 

71. — 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) 

72. — Mardin MiUetVfcikili Süleyman Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Babanından sözlü soru önergesıi (6/150) 

73. — Adana Milletvekilli Orhan Şendağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile ça-

- Iıştırıidığınıa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü soru önergesıi (6/151) 
74. — 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) 

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

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



— 11 — 

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

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

79. — 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) 

80. — 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) 

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

82. — 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) 

83. — 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) 

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

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

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

87. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fjyatına 
ve fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/166) 

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

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

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



91. — 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) 

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

93. — 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) 

94. -T- Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Hinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına aft inşaatların ne zaman tamam
lanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

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

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

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

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

99. — 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) 

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

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

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

103..-T- Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karaibük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/185Y 

104. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karaibük ilçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/186) 
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105. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın dL§ ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılmağı için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişiklin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

106. — 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) 

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

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

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

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

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

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

113. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia edilen enjektörler*; ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardın, Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

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

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

116. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşünülemediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

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

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

119. — 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) 
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120; —Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, şeker pcaicarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

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

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

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

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

125. — izmir Milfetvekili 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) 

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

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

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

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

130.— 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) 

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

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

133. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siverek ilçesi Konurtepe Köyün
den bir vatandaşın Kuşlukçayırı Köyü Bircemal Mezrası korucularından biri tarafın
dan öldürüldüğü iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) (1) 
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134. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyünün 
başka bir mahalle taşınmasına dair projenin 1988 yılında gerçekleştirilememesinin 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakınından sözlü soru önergesi (6/215) 

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

136. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde ili Ulukışla İlçesinde yapıl
ması düşünülen İmrahor Göletine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/218) 

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

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

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

i 40, — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçi
lerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

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

142.— 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) 

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

144. — 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) 

145. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ra, Göcek'teki 
yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan «özlü soru Önergesi 
(6/332) (1) 

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

147. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 
Ih' 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) 
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148. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili - Uludere İlçesi Şen-
oba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

149. —Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili 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 Öıiergesi (6/336) (1) 

150. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

158. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir şir
ket tarafından İstanbul özel idare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 

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

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

161. —̂  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) 

162. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş - Gök
sün, Göksün - Elbistan, Göksün - Andırın, ve Andırın - Kahramanmaraş karaypllarına 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 
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163. —Kahramanmaraş Milletvekili Atilla îmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan Ter
mik Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imalatının ne zaman gerçekleştirileceğine 
ilişkin Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

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

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

166. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş Hin
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) 

167. —Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Îmamoğlu'nun, televizyon yayınlarını 
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) 

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

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

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

171.— Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazan 
Şubesince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

172. — 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) 

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

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

175. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır. Hi 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) 

(67 nci Birleşinı) 
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176. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, TEK Toroslar tşletmesinin Çukurova 

Elektrik A. Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

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

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

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

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

181. — İzmir Milletvekili -Fuat Kılcımın, gece bekçilerine de silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

182. — İzmir Milletvekili Fuat Kiılcı'nın, ödemiş İlçesinin ne zaman il yapıla
cağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü «oru önergesi (6/282) 

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

184. — Sakarya Milletvekili Ahmet Netidim'in, AIDS'li hastaların sayış ma, vvi 
bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakacından 
sözlü soru önergesi (6/284) 

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

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

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

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

189. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 
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190. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Senirkent Oyası sulama proje< 
sine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

191. — 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) 

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

193. — 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) 

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

195. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soıu önergesi (6/3!>8) (1) 

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

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

198. — 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) 

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

200. — 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 sora önergesi (6/299) 

201. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Karakaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

|(6/308) 
202. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hakkında 

j ihbar ve şikâyette bulunulup bulunulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
I sözlü soru önergesi (6/309) 

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

ı 
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204. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkanın, 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 Başbakanda!, 
sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

« 
205. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Mardin İli Midyat İlçe

sinde görevli bir komiser yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişisin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

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

207. — Manfea Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Mani.sa 
İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/312) 

208.'— Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğ
retim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü .soru 
önergesi (6/313) 

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

210. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Altınkayu Barajı sahasında kalan 
Samsun ili Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 

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

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

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

214. — 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) / 

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

216. — 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) 
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217. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, elektrik üretim yollarına ve maliyetle
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) (1) 

218. -r- Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan zamlara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (1) 

219. — 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) 

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

221. — 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) 

222. — 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) 

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

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

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

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

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

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

229. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınım Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfm denetimine ilişkin Devlet Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/393) (1) 

ı 
230. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle Dgüi Faa

liyetleri Düzenleme Fonuna ve elektrik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/394) (1) 

231. — 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) 
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232. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978 • 1988 yıllarında toplanan 
gelir vergilerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/395) (1) 

233. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Bagbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

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

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

236. — 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) 

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

238. — 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) 

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

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

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

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

243. _ Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmer'in, ülkemizde traktör üreten firma
lara ve 1986 - 1988 yıllarındaki Üretim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330) 

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

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

246. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 
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247. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesinde söz
leşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

248. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 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) 

249.—Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, istanbul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora öner
gesi (6/410) (1) 

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

251. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, t985 - 1988 yılları arasında hayati 
ihracat yaparak haksız vergi iadesi alan firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) (1) 

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

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

254. — Mardin Mületvekili Mehmet Adnan Ekmenin, Ankara BahçeMevler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/415) (1) 

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

256. —Adana Milletvekili M. Seiahattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru. önergesi 
(6/417) (1) 

2574 —Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

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

259. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak Kredi 
bankalarının 1987 ve 1988 yıllarına ait kârlarının yüksek gösterildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/421) (1) 
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260. — 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) 

261. — 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) 

262. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzu*um İli Şenkaya Lçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme 
karannın infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularıma ilişkin İçişler' Ba
kanından sözlü soru Önergesi (6/426) (i) 

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

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

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

266. — 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) 

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

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

269. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'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) 

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

271. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Em
lak Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırı
lan döviz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/434) (1) 
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211. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa İli Selendi İlçesine bağlı 
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355) 

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

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

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

276. — 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) 

277. — Malatya Milletvekilli 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) 

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

279. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ye 
görevinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/3 62) 

280. — 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) 

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

282. — 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) 

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

284. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili 
davayı izlemek isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/445) (1) 
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285. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına 
alınan sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/446) (1) 

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

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

288. — 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) 

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

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

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

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

293. — Teklirdağ 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) 

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

295. — 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) 

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

297. — 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) 
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298. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/425) 

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

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

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

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

303. — 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) 

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

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

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

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

308. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere' ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

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

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

311. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm, son beş yıl içinde ülkemizle 
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedende yapılan Ödemeye ilişkin 
Başbakandan «özlü soru önergesi (6/481) (1) 
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312. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle 
gözaltına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

313. — 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) 

314. — 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) 

315a— İstanbul 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) 

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

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

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

319. — Bursa Milletvekili Abdulkadİr 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) 

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

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

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

323. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vak
fına ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

, 324. — İstanbul Milletvekili Yüksel ÇengeTin, Güzel istanbul Hizmet Vakfı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

325. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi 
tedbirler alınacağına ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 
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326. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından sözlü soru önergesi (6/495) (1) 

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

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

329. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek 
ödenek faslından belediyelere yapılan' ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 

' önergesi (6/509) (1) 

330. — İzmir Milletveküi 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) 

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

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

333. — Balıkesir MiHetvekili 1. önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile Isviç-
re*de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

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

335. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 ta
rihinde meydana gelen 'olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

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

337. — İzmir Milletveküi Neccar Türkean'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

338. — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 
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339 — Hatay Milletvekili öner Miaki'nin, fişleme ve buna bağlı pasaport ver
meme uygulamasının ne zaman sona ereceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/521) (1) 

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

341. — 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) 

342. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kül'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) 

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

344. — DUyarbakır Milletvekili Fuat. Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

345. — İstanbul Milletvekili Mustafa Saırıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle «ınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Milî Eğittim Bakanından «özlü soru önergesi (6/475) 

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

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

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

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

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

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

352. — İstanbul Milletvekili Hali Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi 
Eski Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 
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353. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının ya
bancı şirketlere satılacağı iddiasına iişkün Başbakandan sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

354. — 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) 

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

356. — içel Milletvekili Etem Oankurtaran'ın, Demir - Çelik işletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına iliş-
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

357. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Ataflay'ın, Siirt M Şırnak İlçesindeki bazı yay
la ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/549) 1(1) 

358. — Nevşehk Milletvekili Esat Kıra'thoğhı'nun, yasadışı Türkiye Komünist Par
tisi ve kapatılan Türkiye işçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için gü
vence verilip verilmediğine ilişiklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

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

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

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

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

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

364. — Tunceli Milletvekilli Kamer Genc'in, 11.11,1988 tarihinde istanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1) 

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

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

368. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango İdaresince gerçekleştiri
len «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/561) (1) 

369. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8,1989 tarihlimde Diyarbakır tli 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/562) (1) 

370. — vKars 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) 

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

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

373. — 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) 

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

375. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, PETKİM'in özelleştirilmesiriiın 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

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

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

378. — 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) 

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

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

381. — 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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382. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, DYP üst yöneticilerinden bazılarının 
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü toru önerge
si (6/579) (1) 

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

384. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/581) (1) 

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

386. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 1005 sayılı Kanun uyarınca halen şe
ref aylığı alanların sayısına ve şeref aylığı gösterge rakamının artırılıp artırılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/583) (1) 

387. — 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) 

388. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, İspanya seyahatine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/610) (1) 

389. — 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) 

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

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

392. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan 'Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliler Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 

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

394. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bulgaristan'dan gelen soy
daşlarımızın beraberlerinde getirdikleri otomobillere ticarî plaka verileceği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) (1) 

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

396. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/594) (1) 

(67 nci Birleşim) 
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397, — Tokat Milletvekili Kâzım Özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

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

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

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

401. — 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) 

402. —T 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) 

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

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

405. — 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) 

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

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

408. — 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) 

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

410. — 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) 
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411. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddiasıy
la hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna iliş 
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

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

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

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

415. — İzmir 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) 

416. — 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) 

417. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarih
leri arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) (1) 

418. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyouarı ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/511) 

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

420. — 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) 

421. — 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) 

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

423. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 
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424. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, tçel, 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) 

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

426. — 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) 

427. — 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) 

428. — 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) 

429. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüPün, tarihî eser kaçakçılığının önlen' 
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

430. — İçel 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) 

431. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar İlçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) j[l) 

432. — 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) 

433. — Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli Lüleburgaz ilçe
sindeki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libyalılara satılacağı veya kiralanacağı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

434. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Van ili 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) 

435. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kamu Ortaklığı ve Akaryakıt Tü
ketim fonlarında 1989 yılında toplanan para miktarına ve bu fonlardan hangi projeler 
için ne miktar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) (1) 

436. — izmir 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 (6/630ı) (1) 
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437. — 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) 

438. — 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) 

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

440. — 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) 

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

442. — 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) 

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

444. — Balıkesir 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) 

445. — Çorum Milletvekili Rıza Dıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) (1) 

446. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 

447. — 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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448. — 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) 

449. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güvenliği 
sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/654) (1) 

450. — tçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.'deki greve 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) (1) 

451. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Irak'la anlaşma 
yapılmasının nedenine ve kurulu güç tahsisinden dolayı son iki yılda yapılan ödemeye 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

452. — 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 Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/641) (1) 

453. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

454. — Diyaı bakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetkr Bir
liği ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen 
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

455. — tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar örtülü 
ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

456. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Siirt, Mardin ve Hakkâri illerin
de valilerce düzenlendiği iddia edilen huzur toplantılarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/657) (1) 

457. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde 
ithal kömüre dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 

458. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

459̂  _ 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) 

460. — 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) 
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461. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Horzum olayıyla ilgili iddialar 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) (1) 

462. — 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) 

463. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Marmara Denizinin kirlenmesini 
önlemek için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/663) (1) 

464. — 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) 

465. — 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) 

466. — 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) 

467. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, BAĞ - KUR emeklilerine verilen 
sosyal yardım parasına ve Kurumun mal varlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) (1) 

468. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, BAĞ-KUR iştirakçilerinin emek
li aylıklarına ve üniversite hastanelerinden yararlanamamalarının nedenine ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

469. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan -
Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) 

470. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresun İli Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

471. — 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) 

472. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum İline 
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 
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473. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
İline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

474. — Erzurum MÜetvelkiM İsmail Köse'nıin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/676) (1) 

475. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) (1) 

476. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

477. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'm, Niğde İli Ulukışla ve Çamardı ilçe
lerine bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

478. — 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) 

479. —İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

480. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Hozat İlçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

481. —Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun İli Merkez ilçesi Batlama 
Inişdibi yoluna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/673) (1) 

482. — Kars Milletvekili Mahmut Al-ınak'ın, kalkınmada öncelikli olan Doğu il
lerinde kömür fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/677) (1) 

483. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, öğretmenlerin bazı sorumliarııma 
ve 1988 - 1989 öğretim yılı üniversite sınavlarındaki başarı oranının illere göre dağı
lımına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi '(6/678) (1) 

484. — İzmir Milletvekili Halil Çuîhaoğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/679) (1) 

485. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınla
rında ve bu Kurum müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 
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486. — 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) 

487. — 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) 

488. — 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) 

489. — 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) 

490. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum lüi 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) 

491. — 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) 

492. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin^in, Mardin İli Ömerli İlçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

493. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul'daki Fener Patrikhanesi
nin yeniden açılmasına hangi makamlarca izin verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/652) 

494. — Antalya Milletvekilli Hasan 'Namıafm, Antalya İlli 'Alanya llçesıi Orman İş
letme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişiktin Başbakandan sözlü soru önergesi '(6/674) 

495. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, T.R.T. mensupları misafirhanesinin 
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soruönegesi (6/675) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 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) 

2. — Bazı Kanunların Bakanla/ Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki 
Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (1/446, 1/480) (S, Sayısı : 243 ve 243'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 31.5.1989; 2442.1989) 
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3.; — 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) 

4. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 arkadaşının Sigara, Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Mil
letvekili Cüneyt CanveSr'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 Sayıilı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa Önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
28.11.1989) 

5. — 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) 

6. — İsparta Milletvekili Süleyman Dernirel 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) 

7. — 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) 

8. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (1/641) (S. Sayısı: 301) (Dağıtma tarihi: 20.12.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(67 nci Birleşim) 



Dönem: 18 Yasama Yıb : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 306) 

Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'mın Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/710) 

TC. 
Başbakanlık 29.10.1988 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: 08-3-304-20540 

Konu : Sinop Milletvekili Yaşar Topçu 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

298 sayılı Seçimlerin Tcmd Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muha
lefet ettiği iddia olunan Sinop Milletvekili Yaşar Topçu hakkında tanzim edilen soruşturma 
dosyası ile Adalet Bakanlığının 23.11.1988 gttn ve CİGM. 1.128.73.1988/54510 sayılı yazısının 
sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

/. Kaya Erdem 
Başbakan V. 

TC. 
Adalet Bakanlığı 23.10.1988 

Ceza İsleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: CİGM.-U28.73.1988-54510 

Konu : Sinop Milletvekili Yaşar Topçu 

BAŞBAKANLIĞA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muha
lefet ettiği iddia olunan Sinop Milletvekili Yaşar Topçu hakkında aynı Kanunun 134 üncü maddesi 
uyarınca kovuşturma yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılması Ayancık Cum
huriyet Savcılığınca talep olunmuş, buna dair 22.9.1988 gün ve 1988/665 hz sayılı yazı ekinde 
alınan fezleken evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

Sinop Milletvekili Yaşar Topçu hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırı
lıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir Duyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 11.12.1989 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/710 
Karar No. : 49 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 2.12.1988 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Sinop Milletvekili \aşar 
Tbpçu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazır
lık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnad edilen Sinop Milletvekili \aşar Topçu* nun ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın 
üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Sinop Milletvekili Yaşar Topçu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 
t*e 

M. Fuat Yazıcı 
Manisa 

Üye 
Yılmaz AÜuğ 

Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Atesoğulları 

Ankara 
Üye 

Ömer Tükçakal 
Kocaeli 

Üye 
ihsan Miri Tbpkaya 

Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 
Üye 

Abdûlmecit Yağan 
Kayseri 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 306) 



Dönem : 18 Yasama Yılı: 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 307) 

Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar'ın Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/713) 

TC. 
Başbakanlık 30.10.1988 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı :08*3-304-20577 

Konu : Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanonuna muhalefet suçunu İşlediği iddia olunan Yozgat 
Milletvekili Lutfullah Kayalar hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlı
ğının 28.11.1988 gün ve CİGM.1.128.80.1988/55370 saydı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

/. Kaya Erdem 
Başbakan V. 

TC. 
Adalet Bakanlığı ' 28,11.1988 

Ceza İglen Gemi Müdürlüğü 
Sayt: CİGM.-U28M 1988-55370 

Konu : Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar 

BAŞBAKANLIĞA 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa muhalefet suçunu işlediği iddia olunan Yozgat 
Milletvekili Lutfullah Kayalar hakkında aynı Kanunun 20/E-l maddesi uyarınca kovuşturma 
yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılması Ankara Cumhuriyet Savcılığınca ta
lep olunmuş, buna dair 2.11.1988 gün ve hz : 1988/12150 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli ev
rak, birlikte takdim kılınmıştır. 

Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini te-
minen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 11.12.1989 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurdu Karma Komisyon 

Esas No. :3/713 
Karar No. : 50 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 2.12.1988 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Yozgat Milletvekili Lut-
fullah Kayalar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün UO uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2918 sayılı Karayolları ve Trafik Kanununa muhalefet su
çu isnad edilen Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine ka
dar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar hakkındaki kovuşturmanın millet
vekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coffcunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
tçel 

1 Üye 
M. Fuat Yaztcı 

Manisa 
Üye 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Atesağuîlart 

Ankara 
Üye 

Ömer Tükçakal 
Kocaeli 

Üye 
ihsan Nuri Tbpkaya 

Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Barlas 

Adana 
Üye 

Abdülmecit Yağan 
Kayseri 

.. Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakalltoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
tzmir 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 307) 



Dönem: 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 308) 

Antalya Milletvekili Deniz Baykal'm Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/727) 

T.C. 
Başbakanlık 16.12.1988 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü, 

Sayı: 08-3-304-20937 

Konu : Antalya Milletvekili Deniz Baykal 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

298 sayılı Seçimlerin Teme! Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanana muha
lefet ettiği İddia olunan Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a ait soruşturma dosyası ile Adalet 
Bakanlığının 12.12.1988 gün ve 1.128.75.1988/57775 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

/. Kaya Erdem 
Başbakan V. 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 12.12.1988 

Ceza isleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: QGM.-1.128.75.1988-57775 

Konu : Antalya Milletvekili Deniz Baykal 

BAŞBAKANLIĞA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muha
lefet ettiği iddia olunan Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında aynı Kanunun 50/Son, 
156 n a maddesi yollamasıyla TCK. nun 526 ncı maddesi uyarınca kovuşturma yapılabilmesi 
için yasama dokunulmazlığının kaldırılması Rize Cumhuriyet Savcılığınca talep olunmuş, bu
na dair 15.11.1988 gün ve 1988/B-1080 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim 
kılınmıştır. 

Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kal
dırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 

http://QGM.-1.128.75
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 11.12.1989 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/727 
Karar No. : 51 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 19.12.1988 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Antalya Milletvekili Deniz 
Baykal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık 
Komisyonu Raporu, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 tarih
li toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük
leri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnad edilen Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın 
üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkındaki kovuşturmanın milletvekil
liği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Cofkunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
îçd 

. .. Üye 
Ömer Turkçakal 

Kocaeli 
Üye 

Özer Gürbüz 
Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülkadir Albayrak 

istanbul 
Üye 

ihsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 
Üye 

Abdülmecü Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Ateşoğuüart 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
izmir 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 308) 



Dönem : 18 Yasama Yılı: 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 309) 

Ankara Milletvekili Mustafa Taşar'ın Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/733) 

TC. 
Başbakanlık 29.12.1988 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü. 

Sayı : 08-3-304-22239 

Konu : Ankara Milletvekili Mustafa Taşar 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

298 sayılı Seçimlerin Temd Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muha
lefet ettiği iddia olunan Ankara Milletvekili Mustafa Taşar hakkında tanzim edilen soruştur
ma dosyası Ue Adalet Bakanlığının 6.12.1988 gün ve CİGM. 1.128.78.1988-56686 sayılı yansa-
nın sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

TC. 
Adalet Bakanlığı 8.12.1989 

Ceza İsleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: CİGM.-l.128.78.1938-56686 

Konu : Ankara Milletvekili Mustafa Taşar 

BAŞBAKANLIĞA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muha
lefet ettiği iddia olunan Ankara Milletvekili Mustafa Taşar hakkında 298 sayüı Kanunun 156 
ncı maddesi delaletiyle TCK. nun 526 ncı maddesi uyarınca kovuşturma yapılabilmesi için ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması, Keskin Cumhuriyet Savcılığınca talep olunmuş, buna 
dair 27.10.1988 gün ve 1988/469-4 sayılı fezlekeli evrak birlikte takdim kılınmıştır, 

Ankara Milletvekili Mustafa Taşar hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini temi-
nen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının 
kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mehmet Tbpaç 
Adalet Bakanı 



— 2 — 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Korulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Midisi 
Anayasa ve Adalet 1112.1989 

Komisyonla* Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/733 
Karar No. : 52 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 6.1.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Ankara Milletvekili Mus
tafa laşar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ha
zırlık Komisyonu Raporu, İçtOzüğan 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 298 saydı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük' 
leri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnad edilen Ankara Milletvekili Mustafa Taşar'in ya
sama dokunulmazlığımn kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın 
üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Ankara Milletvekili Mustafa Taşar hakkındaki kovuşturmanın milletve
killiği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kamu T. Cojhtno&u 

Ankara 
Üye 

Ektn Ljtkfntn 
Içd 
Üye 

Ömer Turkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

istanbul 
Üye 

ihsan Nuri Tbpkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledm Badas 

Adana 
Üye 

Abdübnecit Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

YumazAüuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Atefoğullar 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
tzmir 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 309) 



Dönem: 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 310) 

İzmir Milletvekili Erdal inönü'nün Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ye Ana
yasa ye Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/735) 

T.C. 
Başbakanlık 29.12.1988 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 08-3-304-22241 

Konu : tzmir Milletvekili Erdal İnönü 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎS! BAŞKANLIĞINA 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanana muhalefet ettiği İddia olu
nan tzmir Milletvekili Erdal İnönü hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Ba
kanlığının 6.12.1988 gün ve CİGM.1.128.67.1988-56853 sayıh yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

TC. 
Addet Bakanlığı 6.12.1988 

Ceza isleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: CÎGM.-l. 128.67.1988-56853 

Konu : izmir Milletvekili Erdal inönü 

BAŞBAKANLIĞA 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet ettiği iddia olunan 
tzmir Milletvekili Erdal inönü hakkında ayın Kanunun 23 ve 28 inci maddeleri uyarınca ko
vuşturma yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılması, Erzincan Cumhuriyet Sav
cılığınca talep olunmuş, buna dair 19.10.1988 gün ve 1988/2016 sayılı yazı ekinde alınan fezle-
keli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

izmir Milletvekili Erdal inönü hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırı
lıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 



— 2 — 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 11.12.1989 

Komisyonları Üyelerinden 
Kumlu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/735 
Karar No. : 54 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 6.1.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, tzmir Milletvekili Erdal 
İnönü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazır
lık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanuna muhalefet suçu isnad edilen tzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının so
na ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilen niteliğine göre tzmir Milletvekili Erdal tnönü hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye , 

A. Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

ihsan Nuri Tbpkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Barlas 

Adana 
Üye 

Abdülmecit Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yümaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Atesoğullart 

Ankara 
Üye 

Burlıan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

Alvnel Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 310) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 311) 

Kars Milletvekili Vedat Altun'un Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ye 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Raporu (3/734) 

TC. 
Başbakanlık 29.12.1988 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 08-3-304-22240 

Konu : Kars Milletvekili Vedat Altun 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanun ile 2935 sayılı Olağanüstü 
Hal Kanununa muhalefet suçlan m işlediği iddia olunan Kars Milletvekili Vedat Altun hakkın
da tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 6.12.1988 gün ve 
CİGM.1.128.72.1988-56930 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

TC 
Adalet Bakanlığı 6.12.1988 

Ceza işleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CİGM.-l. 128.72.1988-56930 

Konu : Kars Milletvekili Vedat Altun 

BAŞBAKANLIĞA 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanun ile 2935 sayılı Olağanüstü 
Hal Kanununa muhalefet suçlarını işlediği iddia olunan Kars Milletvekili Vedat Altun hakkın
da 2911 sayılı Kanunun 32/1 ve 2935 sayılı Kanunun 25/b-l maddeleri uyarınca kovuşturma 
yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılması Şişli Cumhuriyet Savcılığınca talep 
olunmuş, buna dair, İstanbul Cumhuriyet Savcılığının 4.İL 1988 gün ve 1988/707 Ceza M. sa
yılı yazısı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

Kars Milletvekili Vedat Altun hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kaldırı
lıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 



— 2 — 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 11.12.1989 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/734 
Karar No. : 53 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 6.1.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Kars Milletvekili Vedat Al-
tun'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Ko
misyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 tarihli 
toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanuna muhalefet suçu isnad edilen Kars Milletvekili Vedat Altun'un yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona 
ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Kars Milletvekili Vedat Altun hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

İhsan Nuri Tbpkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 
Üye 

Abdülmecit Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Atesoğulları 

Ankara 
Üye-

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

A/ımet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 311) 



Dönem: 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 312) 

Tokat Milletvekili Erkan Yüksel'in Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ye Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/746) 

T.C. 
Basbakanl* 19.1.1989 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: 08-3-304/02455 

Konu : Tokat Milletvekili Erkan Yüksel 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yangına sebebiyet vermek suçunu işlediği iddia olunan 
Tokat Milletvekili Erkan Yüksel hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakan
lığının 2.1.1989 gün ve CİGM.1.128.74.1988-00163 sayıb yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 2.1.1989 

Ceza işleri Genel Müdürlüğü 
Sayı: CİGM.-l. 128.74.1988-00163 

Konu : Tokat Milletvekili Erkan Yüksel'in Yasama Dokunulmazlığı 

BAŞBAKANLIĞA 

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yangına sebebiyet vermek suçunu işlediği iddia olunan 
Erkan Yüksel hakkında Erbaa Asliye Ceza Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapılan yargı
lama sırasında adı geçenin Tokat tl'inden Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması için hakkındaki evrakın tefrik edilerek, Cumhuriyet Savcılığı
na gönderilmesine dair Erbaa Asliye Ceza Mahkemesinin 18.7.1988 gün ve Esas 1987/185, Ka
rar 1988/219 sayılı kararını havi evrak, anılan yer Cumhuriyet Savcılığının 30.11.1988 gün, 
1988/1401-34 sayılı fezlekesiyle alınmakla birlikte takdim kılınmıştır. 

Tokat Milletvekili Erkan Yüksel hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kal
dırılıp, kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 



_ 2 — 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Korulu Karma Komisyon Raporu ^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 11.12.1989 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/746 
Karar No. : 55 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 27.1.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Tokat Milletvekili Erkan 
Yüksel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık 
Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 tarih
li toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralanmaya sebebiyet 
vermek suçu isnad edilen Tokat Milletvekili Erkan Yüksel'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Tokat Milletvekili Erkan Yüksel hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

ihsan Nuri Tbpkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 
Üye 

Abdülmecit Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazın 

Manisa 
Üye 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Ateşoğulkrı 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 312) 



Dönem: 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 313) 

Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'm Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/769) 

TC: 
Başbakanlık 20.2.1989 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 08-3-304-04227 

Konu : Manisa Milletvekili Ümit Canuyar 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Zor kullanmak suretiyle kara ulaşım arsanın hareket etmesini engellediği iddia olunan 
Manisa Milletvekili Ümit Canuyar hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Ba
kanlığının 15.2.1989 gün ve CİGM.l.128.90.1988/8718 sayıb yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

TC. 
Adalet Bakanlığı 15.2.1989 

Ceza isleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CİGM.l. 128.90.1988-8718 

Konu : Manisa Milletvekili Ümit Canuyar 

BAŞBAKANLIĞA 

Zor kullanmak sureliyle kara ulaşım aracının hareket etmesini engellediği iddia olunan 
Manisa Milletvekili Ümit Canuyar hakkında TCK. nun 384 ncü maddesi uyannca kovuşturma 
yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılması Manisa Cumhuriyet Savcılığınca ta
lep olunmuş, buna dair 9.1.1989 gün ve hz : 1988/3292 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, 
birlikte takdim kılınmıştır. 

Manisa Milletvekili Ümit Canuyar hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini temi-
nen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının 
kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 1112.1989 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/769 
Karar No. : 56 

t 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 22.2.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Manisa Milletvekili Ümit 
Canuyar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazır
lık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında zor kullanmak suretiyle kara ulaşım aracının hareket et
mesini engellemek suçu isnad edilen Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın yasama dokunul
mazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının 
sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Manisa Milletvekili Ümit Canuyar hakkındaki kovuşturmanın milletve
killiği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Cofkunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

ihsan Nuri Top/caya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 
Üye 

Abdülmecit Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazın 

Manisa 
Üye 

Yûmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Ateşoğulları 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

Ahmet Nsidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 313) 



Dönem : 18 Yasama Ydı : 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 314) 

izmir Milletvekili Erdal İnönü'nün Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/775) 

T.C. 
Başbakanlık 22.2.1989 

Ftrsond ve Prensipler Genel 
Müdürlüğü 

Sayı : 08-3-304-04302 
Konu : tzmir Milletvekili Erdal tnönü 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Toplana ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet ettiği iddia olunan tzmir 
Milletvekili Erdal İnönü hakkında tanzim edilen soruşturma dosyan ile Adalet Bakanlığının 
3.2.1989 gün ve CİGM.1.128.49.1988/6197 sayılı yananın sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Kazan Oksay 
Başbakan V. 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 3.2.1989 

Ceza iğleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CİGM. 1.128.49.1988-6197 

Konu : tzmir Milletvekili Erdal tnönü 

BAŞBAKANLIĞA 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet ettiği iddia olunan tzmir 
Milletvekili Erdal tnönü hakkında 2911 sayılı Kanunun 7/2 nci maddesi delaletiyle aynı Kanu
nun 28/1 inci maddesi uyarınca kovuşturma yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığının kal
dırılması Silopi Cumhuriyet Savcılığınca talep olunmuş buna dair Midyat Cumhuriyet Savcılı
ğının 26.12.1988 gün ve 13335 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

tzmir Milletvekili Erdal tnönü hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kal
dırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon 

Esas No. : 3/775 
Karar No. : 57 

11.12.1989 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 23.2.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, tzmir Milletvekili Erdal 
İnönü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazır
lık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanuna muhalefet suçu isnad edilen tzmir Milletvekili Erdal İnönü'nün yasama dokunulmaz
lığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının so
na ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre tzmir Milletvekili Erdal İnönü hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir, 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğfu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
tçel 
Üye 

Ömer Türkçahal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sahalhoğiu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

ihsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 
Üye 

Abdülmecü Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Ateşoğulları 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
tzmir 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 314) 



Döneni: 18 Yasama Yılı: 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 315) 

İsparta Milletvekili Süleyman DemirePin Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/777) 

T.C. 
Başbakanlık 22,2.1989 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayt : 08-3-304-04304 
Konu : İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçunu işlediği id
dia olunan İsparta Milletvekili Süleyman Demirel hakkındaki soruşturma dosyası ile Adalet 
Bakanlığının 3.2.1989 gün ve CİGM.1.128.86.1988/6270 sayılı yansının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Kâztm Oksay 
Başbakan Y. 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 3.2.1989 

Ceza isleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CÎGM.l. 128.86.1988-6270 

Konu-: İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 

BAŞBAKANLIĞA 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet suçunu işlediği 
iddia olunan İsparta Milletvekili Süleyman Demirel hakkında 2911 sayılı Kanunun 6, 9, 10,23 
üncü maddeleri delaletiyle aynı kanunun 28/1 inci maddesi gereğince kovuşturma yapılabil
mesi için yasama dokunulmazlığının kaldırılması, Erzurum Cumhuriyet Savcılığınca talep olun
muş, buna dair 15.12.1988 gün ve 1988/5355, 1988/242 sayılı fezlekeli evrak, birlikte takdim 
kılınmıştır. 

İsparta Milletvekili Süleyman Demirel hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini te-
minen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 Üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon 

Esas No. : 3/777 
Karar No. : 58 

11.12.1989 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 23.2.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İsparta Milletvekili Sü
leyman Demırel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanuna muhalefet suçu isnad edilen İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in yasama doku
nulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfa
tının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre İsparta Milletvekili Süleyman Demirel hakkındaki kovuşturmanın millet
vekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Ava 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakalltoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

ihsan Nuri Tbpkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 
Üye 

Abdülmecit Yığan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Aiesoğullart 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 315) 



Dönem : 18 Yasama Yılı: 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 316) 

Tekirdağ Milletvekili Ali Rıfkı Atasever'in Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/781) 
TC 

Başbakanlık 24.2.1989 
Personel ve Prensipler 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : 08-3-304-04369 

Konu : Tekirdağ Milletvekili Ali Rıfkı Atasever 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Cürüm Delillerini yok ettiği iddia olunan Tekirdağ Milletvekili Ali Rıfkı Atasever hakkın
da tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 20.4.1988 gün ve 
CİGM.1.128.22.1988/20068 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Kâzım Oktay 
Başbakan V. 

20.4.1989 

BAŞBAKANLIĞA 

Cürüm delillerini yok ettiği iddia olunan Tekirdağ Milletvekili Ali Rıfkı Atasever hakkın
da TCK.'nun 296/1 maddesi uyarınca kovuşturma yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması Nevşehir Cumhuriyet Savcılığınca talep olunmuş, buna dair 28.3.1988 gün ve 
1988/317-2 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

Tekirdağ Milletvekili Ali Rıfkı Atasever hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini te-
minen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza işleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CİGM. 1.128.22.1988-20068 

Konu : Tekirdağ Milletvekili Ali Rıfkı Atasever 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Miüet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon 

Esas No. : 3/781 
Karar No. : 59 

11.12.1989 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 27.2.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Tekirdağ Milletvekili Ali 
Rıfkı Atasever'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında cürüm delillerini yok etmek suçu isnad edilen Tekirdağ 
Milletvekili Ali Rıfkı Atasever'in yaşama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadı
ğına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar 
vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Tekirdağ Milletvekili Ali Rıfkı Atasever hakkındaki kovuşturmanın mil
letvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur, 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 
Üye 

Ömer Tûrhçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye 

ihsan Nuri Tbpkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 
Üye 

Abdülmecit Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maras 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Ateşoğıdları 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 316) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 317) 

Ankara Milletvekilleri Arif Sağ, Eşref Erdem, Kâmil Ateşoğul-
lan, Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer ve Erzincan Millet
vekili Mustafa Kul'un Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/807) 

TC. 
Başbakanlık 3.4.1989 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 08-2-304-06196 
Konu : Ankara Milletvekilleri Arif Sağ, Eşref Erdem, 

Kâmil Ateşoğulları, Diyarbakır Milletvekili 
Salih Sümer ve Erzincan Milletvekili Mustafa Kul 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet ettikleri iddia 

olunan Ankara Milletvekili Arif Sağ, Kâmil Ateşoğulları, Eşref Erdem, Diyarbakır Milletveki
li Salih Sümer ve Erzincan Milletvekili Mustafa Kul haklarında tanzim edilen soruşturma dos
yası ile Adalet Bakanlığının 223.1989 gün ve CÎGM.l.128.10.1989/15434 sayılı yazısının sureti 
ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 
Turgut Ozal 
Başbakan 

TC. 
Adalet Bakanlığı 22.3.1989 

Ceza işleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CİGM.l.128.10.1989/15434 
Konu : Ankara Milletvekilleri Arif Sağ, Eşref Erdem, 

Kâmil Ateşoğulları, Diyarbakır Milletvekili 
Salih Sümer, ve Erzincan Milletvekili Mustafa Kul 

BAŞBAKANLIĞA 

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet ettikleri iddia 
olunan Ankara Milletvekilleri Arif Sağ, Kâmil Ateşoğulları, Eşref Erdem, Diyarbakır Millet
vekili Salih Sümer ve Erzincan Milletvekili Mustafa Kul haklarında aynı kanunun 28 inci mad
desi uyarınca kovuşturma yapılabilmesi için yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması Anka
ra Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olunmuş, buna dair 23.2.1989 gün ve 1988/450 sayılı yazı 
ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

Ankara Milletvekilleri Arif Sağ, Kâmil Ateşoğulları, Eşref Erdem, Diyarbakır Milletveki
li Salih Sümer ve Erzincan Milletvekili Mustafa Kul haklarında soruşturmaya devam olunabil-
mesini teminen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Doku
nulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir Duyurulmasına delalet
leri arz olunur. 

Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 11.12.1989 

Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon 

Esas No. ; 3/807 
Karar No. : 60 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 4.4.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Ankara Milletvekilleri Arif 
Sağ, Kâmil Ateşoğulları, Eşref Erdem, Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer ile Erzincan Mil
letvekili Mustafa Kul'un yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tez
keresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyo
nun 30.11.1989 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanuna muhalefet suçu isnad edilen Ankara Milletvekilleri Arif Sağ, Kâmil Ateşoğulları, Eş
ref Erdem, Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer ve Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un yasa
ma dokunulmazlıklannın kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın 
üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Ankara Milletvekilleri Arif Sağ, Kâmil Ateşoğulları, Eşref Erdem, Diyar
bakır Milletvekili Salih Sümer ve Erzincan Milletvekili Mustafa Kul haklarındaki kovuşturma
nın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
Kâmil T. Cojkunoğlu Ledin Barlas 

Ankara Adana 
Üye Üye 

Ekin Dikmen Abdülmecit Yağan 
İçel Kayseri 
Üye Üye 

Ömer Turkçakal M. Fuat Yozun 
Kocaeli Manisa 

Üye Üye 
Özer Gürbüz Yılmaz Aliuğ 

Sinop Sivas 
Üye Üye 

Ahmet Avcı Gökhan Maras 
Uşak Kırşehir 
Üye Üye 

A. Reyhan Sakallıoğlu Kâmil Ateşoğulları 
Sakarya Ankara 

Üye Üye • 
Abdülbaki Alhayrak Burhan Cahit Gündüz 

İstanbul İzmir 
Üye Üye 

ihsan Nuri Top/caya Ahmet Neidim 
Ordu Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 317) 



Dönem: 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 318) 

Muğla Milletvekili Thfan Doğu'nun Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ye Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/808) 

T.C. 
Başbakanlık 3.4.1989 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 08-3-304-06197 

Konu : Muğla Milletvekili Tufan Doğu 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLÎS! BAŞKANLIÖINA 

Görevli memurlara hakaret ettiği iddia olunan Muğla Milletvekili Tufan Doğu hakkında 
tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 27.2.1989 gün ve 
CİGM.1.128.3.1989-10570 sayılı yananın sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

T.C 
Adalet Bakanlığı 21.2.1989 

Ceza isleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CİGM. 1.128.31989-105 70 

Konu : Muğla Milletvekili Tufan Doğu 

BAŞBAKANLIĞA 

Görevli memurlara hakaret ettiği iddia olunan Muğla Milletvekili Tufan Doğu hakkında 
TCK.'nun 266/1 inci maddesi uyarınca kovuşturma yapılabilmesi için yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması Köyceğiz Cumhuriyet Savcılığınca talep olunmuş, buna dair 17.2.1989 gün 
ve 1989/7 hz. sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak birlikte takdim kılınmıştır. 

Muğla Milletvekili Tufan Doğu hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kal
dırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon 

Esas No. : 3/808 
Karar No. : 61 

11.12.1989 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 4.4.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Muğla Milletvekili Tufan 
Doğu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazır
lık Komisyonu Raporu, içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında görevli memurlara hakaret suçu isnad edilen Muğla Mil
letvekili Tufan Doğu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve 
hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Muğla Milletvekili Tufan Doğu hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Cofkunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
içel 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Avcı 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

istanbul 
Üye 

ihsan Nuri Töpkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
Ledin Badas 

Adana 
Üye 

Abdülmecit Yağan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yazıcı 

Manisa 
Üye 

Yılmaz AÜuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maraş 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Ateşoğuüarı 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 318) 



Dönem: 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 319) X 

Amasya Milletvekili Tahir Köse'nin Yasama Dokunulmazlı
ğının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/809) 

TC. 
Başbakanlık 3.4.1989 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayt : 08-3-304-06198 
Konu : Amasya Milletvekili Tahir Köse 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muha
lefet ettiği iddia olunan Amasya Milletvekili Tahir Köse hakkında tanzim edilen soruşturma 
dosyası ile Adalet Bakanlığının 27.2.1989 gün ve CİGM. 1.128.2-1989-10542 sayılı yananın su
reti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

TC. 
Adalet Bakanlığı 27.2.1989 

Ceza isleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CİGM. 1.128.2.1989-10542 

Konu : Amasya Milletvekili Tahir Köse 

BAŞBAKANLIĞA 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muha
lefet ettiği iddia olunan Amasya Milletvekili Tahir Köse hakkında 298 sayılı Kanunun 156 ncı 
maddesi delaletiyle TCK.'nun 526 ncı maddesi uyarınca kovuşturma yapılabilmesi için yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması Amasya Cumhuriyet Savcılığınca talep olunmuş, buna dair 
10.2.1989 gün ve 1988/1656 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

Amasya Milletvekili Tahir Köse hakkında soruşturmaya devam olunabiimesini teminen 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca yasama dokunulmazlığının kal
dırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 11.12.1989 

Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyon 

Esas No. : 3/809 
Karar No. : 62 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 4.4.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Amasya Milletvekili Ta
bir Köse'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Ha
zırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 30.11.1989 
tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında görevli 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri hakkındaki Kanuna muhalefet suçu isnad edilen Amasya Milletvekili Tahir Köse'
nin yasama dokunulmazlığının kaldmlmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuştur
mamn üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre Amasya Milletvekili Tahir Köse hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
Kâmil T. Coşkunoğk. Udin Barlas 

Ankara Adana 
Üye Üye 

Ekin Dikmen Abdülmecit Yağan 
İçel Kayseri 
Üye Üye 

Ömer Türkçakal M. Fuat Yazıcı 
Kocaeli Manisa 

Üye Üye 
Özer Gürbüz Yılmaz AÜuğ 

Sinop Sivas 
Üye Üye 

Ahmet Avcı Gökhan Maras 
Uşak Kırşehir 
Üye Üye 

A. Reyhan Sakallıoğlu Kâmil Atesoğuüart 
Sakarya Ankara 

Üye Üye 
Abdülbaki Albayrak Burhan Cahit Gündüz 

İstanbul İzmir 
Üye Üye 

İhsan Nuri Topkaya Ahmet Neidim 
Ordu Sakarya 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 319) 



Dönem : 18 Yasam» Yılı : 3 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 320) 
İstanbul Milletvekili Yusuf Kenan Sönmez'in Yasama Doku
nulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
ye Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar

ma Komisyon Raporu (3/810) 

T. a 
Başbakanlık 3.4.1989 

Personel ve Prensipler Genel 
Müdürlüğü 

Sayı : 08-3-304-06201 
Konu : İstanbul Milletvekili Y. Kenan Sönmez. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Meskûn mahalde ateş etmek suçunu işlediği İddia olunan İstanbul Milletvekili Y. Kenan 
Sönmez hakkında tanzim edilen soruşturma dosyası ile Adalet Bakanlığının 7J.1989 gün ve 
CİGM'1.128.7.1989 - 11808 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 7.3.1989 

Ceza isleri Genel Müdürlüğü 
Sayt : CİGM. 1.128.7.1989-11808 

Konu : İstanbul Milletvekili Y. Kenan Sönmez. 

BAŞBAKANLIĞA 

Meskûn mahalde silahla ateş etmek suçunu işlediği iddia olunan İstanbul Milletvekili Y. 
Kenan Sönmez hakkında T.C.K. nun 551 inci maddesi uyarınca kovuşturma yapılabilmesi için 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığınca talep olunmuş, 
buna dair 20.2.1989 gün ve 1989/40 sayılı yazı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim 
kılınmıştır. 

İstanbul Milletvekili Y. Kenan Sönmez hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini 
teminen Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının 
kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

Mehmet Topaç 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Medisi 
Anayasa ve Adalet 11.12.1989 

Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon 
Esas No. : 3/810 
Karar No. : 63 

TÜRKtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 4.4.1989 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, İstanbul Milletvekili Yu
suf Kenan Sönmez'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkere
si ve Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonun 
30.11.1989 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında meskûn mahalde silahla ateş etmek suçu isnad edilen İs
tanbul Milletvekili Yusuf Kenan Sönmez'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 
bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenme
sine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen 
fiilin niteliğine göre İstanbul Milletvekili Yusuf Kenan Sönmez hakkındaki kovuşturmanın mil
letvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 
Üye 

Ekin Dikmen 
İçel 
Üye 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Üye 
Özer Gürbüz 

Sinop 
Üye 

Ahmet Ava 
Uşak 
Üye 

A. Reyhan Sakalltoğlu 
Sakarya 

Üye 
Abdülbaki Albayrak 

İstanbul 
Üye. 

ihsan Nuri Topkaya 
Ordu 

Başkanvekili 
ladin Badas 

Adana 
Üye 

Abdülmecit Yığan 
Kayseri 

Üye 
M. Fuat Yaztcı 

Manisa 
Üye 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 
Üye 

Gökhan Maraş 
Kırşehir 

Üye 
Kâmil Aleşoğulları 

Ankara 
Üye 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 
Üye 

AhmetNeidim 
Sakarya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 320) 


