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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, hızlanan hayat pahalılığına ilişkin gündem dı

şı konuşmasına Devlet Bakanı. H. Hüsnü Doğan. 
Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara'da bir karakolda gözaltına alınan 

hamile kadına işkence uygulandığı iddialarına ilişkin gündem dışı konuşmasına içişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, 

Hatay Milletvekili öner Miski'nin, Körfez krizi ve buna bağlı olarak gelişen son olaylara 
ilişkin gündem dışı konuşmasına da Millî Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı vekili İsmail 
Safa Giray; 

Cevap verdiler. 
10/56 ve 10/36 numaralı Meclis Araştırması Komisyonları Başkanlıklarının, komisyonla

rının görev sürelerinin 3'er ay daha uzatılmasına ilişkin tezkereleri, 
Kabul edildi. 
tzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve S arkadaşının 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Bir 

Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
nin incelenmek üzere komisyona geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; bir 
defaya mahsus olmak üzere teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna geri verildiği bildirildi. 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisince düzenlenecek olan "Doğu-Batı Çevre Korun
masına ilişkin Tüm Avrupa Parlamenter Konferansı"na, vaki davet üzerine TBMM'den bir 
heyet katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

1580 Sayılı Belediye Kanunu ile 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılmasına Dair 335 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporları ve 
Anayasa Komisyonu mütaalası (1/482) (S. Sayısı: 446) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; söz 
konusu kanun hükmünde kararnamenin yürürlükten kaldırıldığı bildirildi. 

211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Kadının Statüsü ve So
runları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının (1/717) (S. Sayısı: 452) tümü üzerindeki görüşmeler 
tamamlandı; maddelerine geçilmesi için yapılan oylamada ve daha sonra istem üzerine yapılan 
yoklamada Genel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

9 Ekim 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 18.55'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yümaz Hocaoğlu 
Kâtip Üye 

Konya 
Kadir Demir 

Kâtip Üye 
Edirne 

ismail Uğdül 

— 182 — 

Kâtip Üye 
Ordu 

Ertuğrul Ozdemir 



T.B.M.M. B : 17 9 . 10 . 1990 O : 1 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

5. 10. 1990 Cuma 

Rapor 

1. —Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan, Mayıs, Haziran 1990 Ayları He
sabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/54) (S. 
Sayısı : 454) (Dağıtma tarihi : 5.10.1990) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Aşağı Sakarya Projesine ilişkin Bayındırlık 
ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.10.1990) 

2. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya ilindeki Gökçeören bataklığının ku
rutulması ve Çark Deresinin ıslahı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/921) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.10.1990) 

3. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Organize Sanayi Bölgçsine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.10.1990) 

4. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magıc Box Şirketine Türkiye Kalkınma Ban
kasınca kredi verilip verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/923) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 4.10. 1990) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magıc Bcoc'ın yayınına nasıl ve niçin izin ve
rildiğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1579) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.10.1990) 

2. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Devlet Denetleme Kurulundaki boş üyelikle
re ve bu Kurulca incelenen yolsuzluk dosyalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1580) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.10.1990) 

3. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli Merkezine bağlı ördekti Kö
yündeki vatandaşlara ait ot yığınları ile ahırların güvenlik güçlerince yakıldığı iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1581) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.10.1990) 

4. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Polly Peck Şirketine Hükümetimizce teminat 
mektubu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1582) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 4.10.1990) 

5. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars tli Göle İlçesi Belediye Meclisince, Bele
diye Başkanı Hakkında verilen kararın Danıştay'a gönderilmediği iddiasına ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1583) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.10.1990) 

9. 10. 1990 Sah 

Tasarılar 

1. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı (1/747) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.10.1990) 

2. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/748) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.10.1990) 
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3. — Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları tnşası Karşılığı olarak Alınacak Harçlar ve Mah
kûmlara ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik \a-
pılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/749) (Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baskaıdığa 
geliş tarihi : 5.10.1990) 

Teklifler 

1. — Muş Milletvekili alaattin Fırat ve 3 Arkadaşının, özel Finans Kurumlarının Düzen
lenmesine Dair Kanun Teklifi (2/405) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 5.10.1990) 

2. — Uşak Milletvekili Mehmet Topaç ile Mümtaz Güler'in, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde 
Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun İkinci Maddesinin Değiştirilme
sine ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/406) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 5.10.1990) 

3. *— Kars Milletvekili Mahmut Almak ve 9 Arkadaşının, 442 Sayılı Köy Kanununun 74 
üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/407) (İçiş
leri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.10.1990) 

4. — Çanakkale Milletvekili M. Cumhur Ersümer ile Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un; 
2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/408) 
(Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.10.1990) 

Tezkere 
1. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar, Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy, Diyarbakır 

Milletvekili Salih Sümer, Ankara Milletvekili Arif Sağ, Mardin Milletvekilleri Adnan Ekmen 
ve Ahmet Türk, Adana Milletvekili Cüneyt Canver ile İstanbul Milletvekilleri Abdullah Baş-
türk, Yusuf Kenan Sönmez, İsmail Hakkı önal ve Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmaz
lıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1385) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.10.1990) 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 1991 yılı Yunus Emre tanıtım ve kutla
maları için ne gibi hazırlıklar yapıldığına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru Önergesi (6/924) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 5.10.1990) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — İzmir Milletvekili K. Kemal AnadoPun, Çevre Kanununun uygulanmasıyla ilgili ola
rak çıkarılması gereken yönetmeliklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1584) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 5.10.1990) 

2. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, bir gazete muhabirinin Gayrettepe 
ikinci Şubede görevli polis memurları tarafından keyfi olarak gözaltına alındığı ve kendisine 
işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1585) (Başkanlığa 
geliş tarihi 5.10.1990) 

3. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, TUSAŞ'ın ortaklarından olan bir Amerikan fir
masının Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfına bağışta bulunduğu iddiasına ilişkin 
Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1586) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.10.1990) 
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Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 17 arkadaşının; ülkemizdeki petrol rezervleri 
ile üretim ve ithalatının seviyesini, körfez krizi nedeniyle petrol ürünlerine yapılan zamların 
ve yabancı petrol şirketlerinin ekonomimize etkilerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/115) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.10.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 
BAŞKAN : Baskanvekili E. Yıldın m Ava 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa San gül (İstanbul), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 nci Birleşimini açıyorum : 

II. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon

da bulunduklarını, yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 
(Bursa Milletvekili İsmet Tavgaç'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — içişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nun, son günlerde meydana gelen terör olaylarına ilişkin 

açıklaması ve aynı konuda SHP Grubu adına Genel Başkan izmir Milletvekili Erdal inönü, DYP Gru
bu adım Genel Başkan İsparta Milletvekili Süleyman Demirel, ANAP Grubu adına da Grup Başkanve
kili Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un gündem dışı konuşmaları 

BAŞKAN — Merhum Bahriye Üçok'a yapılan suikast ve son zamanlardaki terör olayları 
hakkında izahat vermek için, Sayın İçişleri Bakanının söz talebi vardır. 

İçişleri Bakanı Sayın Aksu, buyurunuz efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; son günlerde meydana gelen terör olayları ile ilgili olarak Yüce Meclise bilgi sun
mak ve bu çerçevede, Hükümetimizin görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınıza gelmiş bulu
nuyorum. Bu münasebetle hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

4.9.1990 tarihinde, 100 Yıl Dergisi yazarı Turan Dursun ile, 26.9.1990 tarihinde, MİT eski 
Müsteşar yardımcılarından Mustafa Hiram Abas'ın İstanbul'da; 6 Ekim 1990 tarihinde, eski 
parlamenter, SHP Parti Meclisi Üyesi Doçent Doktor Bahriye Üçok'un Ankara'da, terörist 
eylemler sonucunda hayatlarını kaybetmeleri, terör konusunu yeniden ülke gündemine getirmiştir. 

Hemen ifade etmeliyim ki, bu menfur cinayetler, memleket çapında nefretle karşılanmış, 
hepimizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. İçinde bulunduğumuz kutsal çatı altında, milletin 
kürsüsünde, bu vahşiyane eylemleri, bir kere daha, şiddet ve nefretle kınıyor; terörde hayatını 
kaybeden bütün vatandaşlarımıza, Allah'tan rahmet dilerken, kendilerinin aziz hatıraları önünde 
tazimle eğiliyorum. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Turan Dursun, 4.9.1990 tarihinde, Üsküdar, Top
haneli Caddesi, Bimtan Sitesi, A Blok önünde, susturucu takıldığı anlaşılan bir tabancayla vu
rularak öldürülmüştür. 
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Maalesef, olayın görgü tanığı yoktur. 
Cinayette kullanılan 7.65 milimetre çapındaki mermi kovanlarının balistik muayenesin

den, söz konusu tabancanın, daha önce hiçbir olayda kullanılmadığı anlaşılmıştır. 

MİT eski müsteşar yardımcılarından Mustafa Hiram Abas, 26.9.1990 tarihinde, saat 10.00 
sıralarında, İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi, Mahur Sokakta, evinden işine giderken kendi 
kullandığı özel otosunun yavaşladığı bir sırada, silahlı iki saldırgan tarafından vurulması so
nucunda hayatını kaybetmiştir. 

Yapılan balistik muayeneden sonda, suikastte kullanılan silahın, 21.9.1990 tarihinde İs
tanbul Eminönü Semtinde özel bir şahsa ait döviz bürosunun soyulmasına teşebbüs edilmesi 
eyleminde de kullanıldığı anlaşılmıştır. Dev-Sol örgütünün üstlendiği bu cinayetin faillerinin 
eşkâlleri belirlenmiştir. 

Her iki olayın da sorumlularının tespit edilip, adalet önüne çıkarılmaları için, ayrı ayrı 
teşkil edilen ekipler tarafından çalışmalar aralıksız ve yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. 

Türkiye'nin bilim ve siyaset hayatına yaptığı değerli katkıları hiçbir zaman unutulmaya
cak olan Doçent Doktor Bahriye Üçok, geçtiğimiz cumartesi günü, Ekspres Kargo firmasının 
Ankara Ayrancı Şubesinden teslim aldığı ve kendi adına istanbul'dan gönderildiği anlaşılan 
bir paketi evinde açarken, pakette bulunan bombanın patlaması sonucunda ağır bir şekilde 
yaralanmış, kaldırıldığı Hacettepe Hastanesinde, gösterilen bütün çabalara rağmen kurtarıla
mamış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. 

Elde edilen ilk bilgilere göre, merhume Bahriye Üçok'a gönderilen paket, 3.10.1990 tari
hinde Ekspres Kargo firmasının istanbul Perşembepazan Şubesine, "İlmî araştırma Vakfı, Be
yaz saray zemin kat, İstanbul" adı ve adresiyle teslim edilmiştir. 

Bu patlama olayını müteakip, olay yerine Ankara Valisi, Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı 
ve Emniyet Müdürü derhal gitmişler ve soruşturmaya bizzat nezaret etmişlerdir. Aynı zaman
da, istanbul ve Ankara Emniyet Müdürlüklerinin siyasî şube, istihbarat, bomba ve laboratu-
var birimlerinin tecrübeli elemanlarından uzman ekipler oluşturulmuştu. Keza aynı gece, An
kara'dan görevlendirilen bir ekip, uçakla istanbul'a gönderilmiştir. Bu ekipler, çalışmalarım 
koordineli olarak yürütmektedirler. 

Ekspres Kargo Şirketinin Ankara ve istanbul'daki ilgili şubelerinde çalışan görevlilerin ifa
deleri alınmışür. 

infilak eden bombanın ekspertiz yönünden laboratuvarımızda uzmanlarca incelenmesine 
devam edilmektedir. 

Bu olayı müteakip istanbul'daki gazetelerimizden birine telefon eden kişi, olayı, tslâmi 
Hareket örgütü olarak üstlendiklerini bildirmiştir. 

Olayla ilgili olarak 7.10.1990 tarihinde, başkanlığımda, Bakanlık Müsteşarı, Ankara Vali 
si, Emniyet Genel Müdürü, Ankara Emniyet Müdürü ve Laboratuvar Daire Başkanının katıl
dığı bir değerlendirme toplantısı yapılarak, konu, en üst düzeyde ele alınmıştır. Bu toplantıya, 
dün de bazı ilgili daire başkanlarının katılmasıyla, yine devam edilmiştir. 

istanbul ve Ankara'daki ekipler arasında bilgi alışverişi ve koordinasyon sürdürülmekte
dir. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısının yürüttüğü adlî soruşturma da devam 
etmektedir. 
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Yukarıdan beri arz ettiğim her üç olayın da faillerinin yakalanmasına yardımcı olacaklar 
için, Bakanlığımca, 250 milyon liraya kadar ödül verilmesi de kararlaştırılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hiçbir şüphe yoktur ki, kişi olarak kime yönelirse 
yönetsin ve gerisinde ne gibi düşünceler bulunursa bulunsun, terör olayları, Türkiye Cumhuri
yetinin birlik ve bütünlüğünü, hür, demokratik, laik parlamenter rejimimizi hedef almıştır. Mil
letimizin huzur ve mutluluğu, devletimizin gelişme ve kalkınması, teröristlerin hiç işlerine gel
memektedir. Bu sebeple, teröre karşı, siyasî partilerimiz başta olmak üzere, ülkenin bütün so
rumlu kişi ve kuruluşları, birlikte cephe almalıdırlar. Terörün sağı ve solu olmaz. Terörizme 
başvuran örgütler, her ne isim altında olursa olsun, hedefleri itibariyle müşterektirler. O hal
de, demokrasinin gereği olarak, günlük politikaya ilişkin görüşlerimiz farklı olsa bile, terör 
söz konusu olduğunda, memleket sathında birlik ve beraberlik havasının bozulmaması, dikkat 
edilmesi gereken en önemli noktadır. 

Türk halkı, temeli Büyük Atatürk tarafından atılan, hür, demokratik ve laik parlamenter 
rejimi vazgeçilmez bir hayat tarzı olarak benimsemiştir ve bu yoldaki azim ve kararlılığını, bu
güne kadar, dosta düşmana, defalarca göstermiştir. 

Burada şunu açıklıkla belirtmek isterim ki, Hükümetimiz göreve geldiği günden beri, laik 
cumhuriyet ilkesini korumayı ve savunmayı en önemli görevlerinden biri saymıştır, saymaya 
da devam edecektir. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Hep aynı şeyi söylüyorsun. 
BAŞKAN — Hasan Bey, lütfen... 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Bu husustaki kararlılığımızı 

ifade etmek isterim. ~ 
Bu inanç içinde, buradan tekrar ifade etmek isterim ki, Hükümetimiz, terörizmi, hür de

mokratik parlamenter rejimin kuralları içinde önlemekte kararlıdır. 

Dünyada soğuk savaş dönemi geride kalıp, eskinin totaliter rejimi bir bir yıkılırken, terö
rün ülkemizde sürdürülmek istenmesinin manası nedir? 

Türkiye, 12 Eylül öncesinde, ülkenin ekonomik, siyasal ve sosyal hayatını derinden etkile
yen terörü yenip, 1983 yılı sonlarında yeniden demokrasiye çektikten sonra, bizim hükümetle
rimiz döneminde, büyük bir kalkınma hamlesi başarmış ve dünyanın sayılı devletleri arasında 
yer alacak bir aşamaya gelmiştir. Nitekim, yaşamakta olduğumuz Körfez krizi boyunca Türki
ye'nin önemi, Batılı ve Doğulu bütün ülkelerce kabul edilmiş; stratejik değerinin azalmakta 
olduğuna ilişkin görüşler, çok kısa bir sürede, boşa çıkarılmıştır. İşte bu sebeple, ülkenin iç 
ve dış düşmanları, haince emeller peşinde koşmaktadırlar. Gayeleri, Türkiye'yi yormak, yıp
ratmak sunî iç meselelerle meşgul etmektir. Bu oyunu görmemek, anlamamak mümkün değil
dir. Milletimiz, sahneye konulmak istenen sinsice oyunların farkındadır. 

Aktüel gelişmeler ve siyasî görüş ayrılığına dayanan değerlendirmeler bir tarafa bırakılıp, 
mesele, soğukkanlılıkla ele alındığında, memleketin ve rejimin geleceği yönünden endişeye ka-, 
pılmanın yersiz olduğu açıkça görülecektir. Nitekim, bazı iddiaların aksine, güvenlik kuvvetle
rimizin son zamanlarda, gerek Güneydoğuda, gerekse İstanbul'da yaptığı başarılı çalışmalar 
sonunda teröre art arda darbeler indirilmiştir. 

— 188 — 



T.B.M.M. B : 17 9 . 10 . 1990 O : 1 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Kimi yakaladın? 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADÎR AKSU (Devamla) — Bu operasyonlarla TKPB Si
lahlı Harp Birlikleri, 16 Haziran Hareketi, Kürdistan İslâm Partisi, TtKKO ve Dev-Sol örgüt
lerine mensup 917 sanık yakalanmıştır. 

Bunların sorgulanmalarıyla, bu örgütlere mensup militanların, biraz sonra aşağıda sırala
yacağım olayların failleri oldukları anlaşılmış ve böylece, taa 1988 yılından beri İstanbul'da 
cereyan eden birtakım gasp, soygun ve ideolojik maksatlı cinayet olayları da aydınlanmış bu
lunmaktadır. Bu olayları kısaca, sırasıyla şöylece arz etmek istiyorum : 

28 Şubat 1988 tarihinde, İstanbul Bahçelievler Polis Karakolunun bombalanması; 3 Mart 
1988 tarihinde, İstanbul Olimpiyat Otelinin soyulması; 24 Mart 1988 tarihinde, Metris Cezae
vinden 29 örgüt militanının kaçırılması; S Nisan 1988 tarihinde, bir kuyumcunun soyulması; 
30 Eylül 1988 tarihinde, Kabataş semtinde bir döviz bürosunun soyulması, bir vatandaşımızın 
öldürülmesi; 2 aralık 1988 tarihinde, bir vatandaşımızın katledilmesi; 1.6.1990 tarihinde, Emin
önü* nde özel bir şahsa ait döviz bürosunun soyulmasına teşebbüs edilmesi; 19.6.1990 tarihin
de, Halkalı İkitelli İETT garajının soyulması; 25.6.1990 tarihinde, Kâğıthane Vergi Dairesinin 
soyulması; 4.8.1990 tarihinde, bir özel marketin soyulması; 27.8.1990 tarihinde, Kadıköy'de üç 
oto galerisinin basılması ve soyguna teşebbüs edilmesi; Kartal Maltepe'de, bomba yapılmak 
üzere 100 kg potasyum nitratın çalınması ve ormanda saklanması; 18.8.1990 tarihinde Muzaf
fer Kılıç, 24.8.1990 tarihinde Ali Ekici isimli vatandaşların vurularak öldürülmesi; 27.8.1990 
tarihinde, Beyoğlu Kasımpaşa'da kâğıt deposunun soyulması; 11.9.1990 tarihinde, Kocasinan-
semtinde bir gıda pazarlama şirketinden 60 milyon lira değerinde para ve çekin gasp edilmesi; 
Üsküdar-Kısıklı'da SOYAK İnşaat Anonim Şirketinin 95 milyon lirasının gasp edilmesi ve ni
hayet 1.10.1990 tarihinde, Ümraniye Tekel Satış Deposunun soyularak, 66 milyon liranın gasp 
edilmesi olayları başta olmak üzere, burada saymadığım birçok gasp, soygun ve cinayet olayla
rının bu dönem içerisinde failleri yakalanarak adalete tevdi edilmiş, bunların büyük bir kısmı 
da tutuklanmıştır. 

Ayrıca, 1.10.1990 tarihinde tekel deposunun soyulmasıyla ilgili olarak yapılan soruşturma 
sırasında elde edilen silahlardan birinin balistik muayenesinde, 9 milimetre çaplı vzör marka 
bir tabancanın, 23.1.1990 tarihinde, emekli albay Mehmet Rıfat Uğurlutan'ın şehit edilmesi 
olayında kullanıldığı da tespit edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu operasyonlarla birlikte, olağanüstü hal bölge dı
şında terör olaylarının yaklaşık yüzde 50'sinin cereyan ettiği İstanbul İlimizin durumu ele alın
mış, buradaki polis teşkilatımız, araç-gereç ve personel yönünden takviye edilmiş, ayrıca bu 
yıl İstanbul'dan şark hizmeti için, şark illerine tayini çıkan uzman -bilhassa Birinci Şube- me
murların tayinleri durdurulmuş ve bunlar İstanbul'da görev yapmaya devam etmektedirler; buna 
ilave tedbirler de alınmaktadır. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Çok başarılı oldukları için mi?... 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Bunun yanında, son dönem
de olağanüstü hal bölgesinde de, terörere karşı önemli neticeler elde edilmiştir. 1989 ve 1990 
yıllarının 15 Haziran-30 Eylül dönemlerini kapsayan 3,5 aylık dönemlerinin mukayesesinde şu 
neticeler görülmektedir : Belirtilen tarihler arasında, 1989 yılında, 3,5 aylık dönemde 428 olay 

'vuku bulmuş iken, 1990'ın 3,5 ayında olay sayısı 260'a düşmüştür. 1989'da 114 terörist 
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yakalanmışken, 1990 yılında bu sayı 184 olmuştur. Yine aynı dönem itibariyle ele geçirilen uzun 
namlulu silah sayısında da durum şöyledir : 1989 yılında ele geçirilen silah sayısı 119 iken, 1990 
yılında 231 uzun namlulu silah ele geçirilmiştir. 

Bu olaylarda dikkati çeken başka bir nokta da, kaçırılan vatandaşlarla ilgilidir. 1989 yılın
da 598 vatandaşımız kaçırılmışken, 1990 yılının 3,5 ayında 8 vatandaşımız kaçırılmıştır. 

Rakamların ortaya koyduğu gerçek şudur : Terörizm, olağanüstü hal bölgesinde, giderek, 
etkinliğini kaybetme yolundadır. Güvenlik kuvvetlerimiz, bölgenin dağlarında, kırlarında, ova
larında, 24 saat, durmaksısız, teröristlerin peşindedir. Son zamanlarda uğradıkları büyük ka
yıpların etkisinden kurtulma çabası içinde görülen terör örgütleri, artık güvenlik kuvvetleri
mizle çatışmayı göze alamamakta, daha çok "riski az" dediğimiz, mayınlama, tuzaklama gibi 
eylemlerle, güvenlik kuvvetlerine zayiat verdirme gayreti içerisindedirler. 

Bu görüşümüzü doğrulayan başka bir örnek de şudur : Son günlerde terör örgütünden 
gelip, kendiliğinden teslim olanların sayısında büyük bir artış görülmektedir. Bu da terör ör
gütü içindeki militanların artık örgüte itimatlarının kalmadığını ve çözülmeye doğru bir gidiş 
olduğunu göstermektedir. Son üç gün içerisinde 6 PKK terör örgüt elemanı, kendiliğinden ge
lip teslim olmuşlardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekillleri; terörizm, eylem kadar, hatta daha fazla olarak, pro
pagandaya da önem vermektedir. Terörün, amacına ulaşabilmesi için, öncelikle korku, yılgın
lık, kısaca teslimiyet psikolajisinin halk arasında yayılması gerekmektedir. Bu sebeple, terör 
eylemleri değerlendirilirken, terörizmin asıl amacı hep göz önünde tutulmalı, terörün propa
gandasına fırsat verilmemelidir. Şüphesiz ki, bu, millî bir meselledir. Terör olayları eleştirilir
ken, devletin ve güvenlik kuvvetlerinin yıpratılmasına izin verilmemeli; bilakis, güvenlik kuv
vetlerimizin fedakârca çalışmaları, gönülden desteklenmelidir. Terör olayları kadar, güvenlik 
kuvvetlerinin başarıları da gündeme getirilmeli, yeri geldiğinde de takdir etmekten kaçınılma
malıdır. 

Bu ülke hepimizindir. Polisiyle, jandarmasıyla, askeriyle, güvenlik kuvvetleri, Türkiye Cum
huriyetinin meşru güçleridir ve hür, demokratik, laik parlamenter rejimimizin güvencesidirler. 

Güvenlik kuvvetlerimizin, halkın huzur ve mutluluğuna, devletimizin bağımsızlık ve bü
tünlüğüne, ülkemizin gelişme ve kalkınmasına yönelik her türlü tertip ve teşebbüsü demokra
tik rejim içinde bertaraf etmeye muktedir olduğuna her zaman inandık ve inanmaya da devam 
edeceğiz. 

Bu inanç içinde, Yüce Meclisin değerli üyelerini saygılarımla selamlarken, merhumeye tekrar 
Tanrıdan rahmet, ailesine ve mensup olduğu SHP camiasına başsağlığı diler, hepinize saygılar 
sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Muhterem millevtvekilleri, içtüzüğümüzün 60 ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince, "Hü
kümet, olağanüstü acele hallerde gündem dışı söz isterse, Başkan, bu istemi yerine getirir. Hü
kümetin açıklamasından sonra, siyasî parti grupları birer defa ve onar dakikayı aşmamak üze
re, konuşma hakkına sahiptirler" hükmü vardır. Bu hükme göre siyasî parti gruplarına söz 
vereceğim. 
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tik olarak, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Genel Başkan Sayın tnönü, buyu
run efendim. (SHP sıralarından ayakta alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ERDAL tNÖNÜ (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Parti Meclisi Üyemiz, eski Senatör ve geçen dönem Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'u, menfur 
bir cinayet sonunda kaybettik. 

Değerli arkadaşlarımızın anısına saygı görevimizi Grubumuz adına yapmak ve bu cinaye
tin, kişileri aşan boyutları üzerinde görüşlerimizi ifade etmek için söz aldım. Yüce Meclisi say
gıyla selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bugün toprağa verdiğimiz rahmetli Üçok, İlahiyat doçenti olarak, 
değerli bir bilim kadını, senatör, parti kurucusu, milletvekili ve parti meclisi üyesi olarak, yo
rulmak bilmeyen bir siyasetçi; bütün hayatını, öğrencilerine ve halka hizmetle geçirmiş bir in
sandı. Bir din ve bilim insanı ve bir kadın olarak, Türkiye'de çağdaş bir yaşamın gerektirdiği 
kültür yapısını sağlamayı ve korumayı, kendisine en büyük uğraş edinmişti. 

Vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu, pek büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye Cum
huriyeti'nin, aynı zamanda laik bir devlet olma temel özelliğini, bizi bütün öteki tslam Ülkele
rinden ayıran bu çağdaş özelliğini koruması için, bilgisiyle, inancıyla, ilerlemiş yaşına rağmen 
tükenmeyen enerjisiyle uğraşıyordu. Aziz ruhuna Tanrı'dan rahmet diliyorum; ailesine, millet-
vekillerimize, onu tanıyan hepinize, milletimize başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum. 

Sayın millet vekilHeri, ömrünü, bilgilerini etrafına yayarak, bilim öğretim ve siyaset alan
larında hizmet ederek geçiren böyle bir kadını, bu şekilde vahşice, haince öldürenler ne istiyor
lar, hangi karanlık emellerin peşindedirler? Bunu bilmiyoruz. Son aylarda acıyla gözlediğimiz 
bu olayların sayısı 10'u geçti, belki 15 oldu... Hiçbiri hakkında, iktidarın yetkili organların
dan, yetkili insanlarından, biraz evvel konuşan Sayın içişleri Bakanınca, doyurucu bir açıkla
ma duymadık. 

Bu karanlık içinde her ihtimali göz önüne alarak, hiçbir ihtimali gözardı etmeyerek, yo
rumlarımızı yapmak durumundayız. 

Görünen ilk ihtimal, rahmetli Üçok'u öldürenlerin, daha önce rahmetli Aksoy, Emeç ve 
Dursun'u öldürenler gibi, Türkiye'nin laik düzenini silah zoruyla ortadan kaldırmak peşinde 
böyle bir hareket içinde olduklarıdır. 

Bu ihtimale karşı, böyle bir harekete ve tehlikeye karşı, bütün partilerimizin -küçük çıkar 
kaygılarını bir tarafa bırakarak- seslerini yükseltmelerini, en kesin şekilde tavır almalarını isti
yoruz, bekliyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Cumhuriyetimizin laik karakteri, devlet hayatını düzenleyen yasa ve kuralların, şeriat dü
zeninden, teokratik yaklaşımdan kesin olarak ayrılmış olması, Türkiye'de çağdaş yaşamın te
mel koşuludur. Din ve vicdan özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, kadın haklarının çağdaş düzey
de tanınması ve yaşama geçmesi, yeni kuşaklara çağdaş eğitim verilmesi, bütün bunlar, ancak 
laik düzen ile birlikte yaşayabilirler. 

Türkiye'de bütün vatandaşlarımızın yüce din duygularına, kişisel inançlarına, ibadetleri
ne, resmî ya da özel kişilerin, mezhep ayırımı yapmaksızın saygı göstermesi, laik devlet düzeni 
içinde sağlanmıştır. Bu anlamda, devletin bütünlüğü, laik düzende sağlanmıştır. 
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Son yıllarda, Türkiye'de, laik düzen yerine, teokratik bir düzen getirmek isteyen hareket
ler, davranışlar, özellikle çocuklar ve gençler üzerinde teokratik bir eğitim veren ve teokratik 
bir yaşam biçimini benimseten hazırlıklar, bir azınlık grubunun, din duygularını istismar ede
rek, teokratik bir siyasal diktatörlüğe gitme yolunda olduğunu göstermiştir. 

iktidarın açık-kapalı desteğinden, dış kaynaklardan yararlanan bu irtica hareketinin, şim
di terör yoluyla, laikliği savunan fikir ve siyaset adamlarını ortadan kaldırmaya ya da etkisiz 
bırakmaya yönelmiş olması ihtimali, bütün sağduyulu vatandaşlarımızda büyük kaygı uyan
dırmıştır. 

Biraz evvel Sayın tçişleri Bakanının "Laik Cumhuriyeti korumak azmimizdir" demesin
den memnun oldum; ama, biraz daha fazlasını söylemesini istiyorum. Çünkü, bakınız, bura
da bir fikir tartışması da söz konusudur. Rahmetli Üçok'u öldürenler, eğer fikirleri yüzünden 
bu cinayeti işlemişlerse, onun bu fikirlerinin doğruluğunu da göstermiş oluyorlar. Çünkü, bu 
fikirleri, tartışarak ortadan kaldıramayacaklarını görüyorlar; böyle haince bir yoldan onun vü
cudunu ortadan kaldırarak bu fikirlerden kurtulmaya çalışıyorlar; ama, o fikirleri yaşıyor... 
Ve o fikirlerin serbestçe söylenmesini sağlamanın da, Hükümetin görevi olduğunu, burada Hü
kümet sözcülerinin açıkça söylemesini isterdim; bunu söylemelerini bekliyorum. 

Türkiye'de düşünce özgürlüğü yaşayacaksa, düşünce insanlarının öldürülmesinin, düşün
ce özgürlüğüne bir saldırı olduğunu söyleyerek; her türlü düşüncenin Türkiye'de serbestçe söy
lenmesinin, devletin güvencesi altında olduğunu ifade ederek Hükümet ancak, buna katkı ya
pabilir. 

Sayın milletvekilleri, başka bir ihtimal de, rahmetli Üçok'u öldürenlerin, laikliği değil, 
doğrudan doğruya demokratik düzeni hedef almış olduklarıdır. Bahriye Üçok gibi, toplumda 
saygı görmüş, kimseyle özel bir kavgası olmayan; ama, fikirleriyle, bir dava insanı olduğunu 
göstermiş ve cumhuriyetin, demokrasimizin temel niteliklerine sahip çıkmış bir insanın teröre 
kurban gitmesi, toplumda bir panik, bir umutsuzluk doğurabilir, bir karamsarlık yaratabilir 
ve bu karamsar hava, başka böyle cinayetlerle beslenerek, büyütülerek, sonunda, "demokra
siyle sorunlarımız çözülemiyor" noktasına kadar varılabilir. 
Eğer maksat buysa, demokrasimizi ortadan kaldırmak isteyen bu karanlık zihniyete, bu yakla
şıma karşı da, bütün partiler ve halkımız, birlikte karşı çıkmalıyız ve bu tavrımızla, bu cinayet
lere devam etmeye yeltenenleri caydırmalıyız. 

Bugün Ankara'daki törene katılan Ankara halkı, bu açıdan en güzel dayanışma örneğini 
göstermiştir. Burada, Ankara halkına teşekkürlerimi, saygılarımı ifade ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, son müdahaleden bugüne kadar on yıl geçmiştir. Bugünkü İktidarın 
ülkeyi getirdiği yer, üzülerek söyleyeyim ki, son derece bozulmuş gelir dağılımı ile, dayanılmaz 
hale gelmiş pahalılık ve geçim sıkıntısı ile, Güneydoğu'da yıllardır devam eden ayrılıkçı terör, 
can güvenliği ve huzuru kalmamış halk kitleleriyle, her gün çoğalan bir sorunlar yumağı halin
dedir; ama, bu durumdan kurtulmanın çaresi de, yeni bir müdahale değildir. Bütün bu sorun
ların çaresi, demokrasi içinde bulunacaktır, bulunur. Bu anlayışta birleşmiş olduğumuzu, bü
tün partiler bir daha bir daha göstermeliyiz. 

Türkiye'de demokrasi yaşayacaktır; laik düzen, demokrasi içinde korunacaktır. Başka türlü 
hiçbir davranış, sorunlarımıza kalıcı çözüm getirmez; başka hiçbir çözümü kabul etmeyiz. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde Anayasının öngördüğü, laik demokratik, 
sosyal hukuk devletini yerleştireceğiz ve hiçbir gücün bunu ortadan kaldırmasına ya da yarala
masına, hayatımız pahasına da olsa, izin vermeyeceğiz. (SHP sıralarından alkışlar) Bugünün 
muhalefeti, yarının iktidarı olarak, halkımıza bu sözü, namus sözünü veriyoruz. (SHP sırala
rından alkışlar) Bugünkü İktidarın da, bu cinayetleri aydınlatmasını, faillerini yakalayıp, ada
lete teslim etmelerini bekliyoruz, istiyoruz. 

Sayıları onbeşi bulan bu tür cinayetleri işleyenler hakkında, güvenlik güçleri, nasıl hiçbir 
ipucu bulamıyorlar?! özellikle istanbul, bugün güvenlik güçlerinin, hemen her gün meydana 
gelen soygun ve cinayet olayları karşısında etkisiz kaldığı bir anarşi kenti durumuna gelmiştir. 

Sayın içişleri Bakanının, biraz evvel örneklerini verdiği soygunlar, cinayetler, bu söyledik
lerimi doğruluyor. Durumu düzeltecek ciddî bir müdahale için, Hükümet daha ne kadar bek-
liyecektir? 

Unutmayınız ki, bu tür olayların faillerini bulamamak, hatta ciddî bir şekilde arandıkları 
izlenimini dahi vermemek, terörü özendiriyor, bu olayları tırmandırıyor... 

Açıkça söylüyorum : İstanbul'da, güvenlik güçlerini yönetenlerin, birtakım tarikat ilişki
leri dolayısıyla, gereken etkinliği gösteremedikleri, kamuoyunda yaygın bir kanıdır. (SHP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Demokrasiyi, laik düzeni korumanın ilk şartı, bu cinayetlerin, hiç olmazsa birkaçını ay
dınlatmak, hiç olmazsa birkaçının faillerini bulmaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu cinayetlerin aydınlatılması, bizim için birinci sorun haline gel
miştir; Türkiye'nin iç güvenliği için, demokrasinin yaşaması için, Körfez krizinin çözümüne 
yapabileceğimiz katkılardan çok daha önemlidir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Hükümeti en etkili şekilde uyarmak istiyorum : Her şeyi bırakınız; bu cinayetleri bir an 
önce aydınlatınız. Demokrasiyi koruyunuz, laikliği koruyunuz, halkımızı koruyunuz. Ya bu 
acil görevleri yerine getiriniz ya da yapamıyorsanız, yapacak insanların gelmesine olanak vere
cek seçimlere gidiniz. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın inönü. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Genel Başkan Sayın Süleyman Demire!. 

Buyurun efendim. (DYP sıralarından ayakta alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA SÜLEYMAN DEMlREL (İsparta) — Sayın Başkan, Sayın millet
vekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bir menfur cinayete kurban giden, eski senatör, eski milletvekili merhum Bahriye Üçok'u 
huzurunuzda rahmetle anıyorum, ailesine taziyetlerimi sunuyorum, arkadaşlarına başsağlığı 
dileklerimi sunuyorum. 

Merhum Bahriye Üçok, sadece, ailesine ve arkadaşlarına taziyet sunulmakla yetinilecek 
bir cinayete değil, bütün milletimize taziyet sunulacak bir cinayete kurban gitmiştir; onun için 
milletimize taziyetlerimi sunuyorum. 

Terörün "terör" adı altındaki bir tarafı bilinmiyor; ama, karşı tarafı biliniyor. Karşı tara
fında, herkes, kurşuna; herkes, bu çeşit cinayetlere muhataptır; yani, siyasî düşüncesi ne olursa 
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olsun, hangi meslekten olursa olsun ve sosyal hayatın hangi kesimine ait olursa olsun, kim 
olursa olsun, kurşuna muhataptır veya bu cinayete muhataptır. Terörün, sadece hınç almak 
için veya sadece bir kin dolayısıyla hareket ettiğini farz edemeyiz. Onun hedefinde olan kurba
nı, o kişiden ibaret değildir; vermek istediği şey, daha çok korkudur. Binaenaleyh, maksadına 
hizmet edebileceğini hesapladığını herkese yöneltecektir; yani, yönelttiği kişiyle bir sorunu olup 
olmaması söz konusu değildir; onun içindir ki, herkesi birden alakadar eder; kimse, "Ben ne 
yaptım ki, bana bu çeşit bir olay yönelsin?" diyemez. 

tşte, onun içindir ki, devletin teminle mükellef olduğu en önemli sorundur, can güvenliği. 
Bir devlet, can güvenliğini sağlamakla mükelleftir. Can güvenliğini sağlayamıyorsa devlet, en 
önemli fonksiyonunu yapamıyordur. Devletin, can güvenliğini sağlayıp sağlamadığı da, olay
larla ölçülür. Eğer, olaylar olmaya devam ediyorsa, devlet, can güvenliğini sağlamıyor demektir. 

Oturup düşünmek lazımdır : Devletin, can güvenliğini sağlaması için, ne yapmak lazım? 
Bence, sorun budur. 

Türkiye'de, devletin can güvenliğini sağladığını iddia edemeyiz, sağlayabildiğini iddia ede
meyiz. 1990 yılında, 29 Ocak tarihinde bir cinayete kurban giden Albay Rıfat Uğurlutan'la 
başlayıp, Kâzım Çakmakçı, Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Sinan Ercan, Durmuş Akşen, Muhsin 
Bodur, tsmail Kılıç, Turan Dursun, İbrahim Çağlar ve nihayet 26 Eylülde Hiram Abas, 6 Ekimde 
Bahriye Üçok; 12 kişilik bir tablo... Yalnız olay bundan ibaret değil; olayın bir de Güneydoğu 
Anadolu yönü var. Güneydoğu Anadolu yönünde de 267 ölü var. Ne zamana kadar? Ekim 
başına kadar. 8 subay, 56 er, 24 polis, 33 korucu olmak üzere 121 güvenlik mensubu ve 146 
vatandaş; yekûnu 267 kişi. 267 kişinin cinayete kurban gittiği bir ülkede -bunların bir kısmı 
katliamdır- devletin, görevini layıkıyla yapabildiğini savunmak, fevkalade zordur. 

Aranan, devletin kusurunu meydana çıkarmak değildir. Aranan, devletin, gerekli tedbir
leri alıp, bu cinayetler zincirini kırmasıdır. Binaenaleyh, şayet bunlar konuşulmazsa "Efen
dim, bunları konuşursanız, millî birlik ve beraberlik bozulur" derseniz, bu zinciri hiçbir za
man kırmak mümkün olmaz. Şayet bu olaylar eleştirilmezse, yahut "Bu olaylar eleştirilirse, 
güvenlik kuvvetlerinin moralini çökertirsiniz..." Bu da doğru değildir; çünkü, meclislere mu
hatap olan güvenlik kuvvetleri değildir; meclislere muhatap olan, hükümettir; bizim sözleri
miz de Hükümetedir. (DYP sıralarından alkışlar) Yani, "Güvenlik kuvvetlerinin moralini çö
kertiyorsunuz, millî birlik ve beraberliğe zede veriyorsunuz" diye, bu kürsüde, bu olayların is
tenildiği şekilde konuşulmasını önleyemezsiniz, önlemek de lazımdır. 

Bakın, Amerika Birleşik Devletleri, Körfezde savaşın eşiğinde; Meclisi, Bütçesini reddet
ti... Hiç kimse çıkıp, "Böyle bir zaman da bütçe mi reddedilir?.." demiyor. O iş başka iştir, 
öbürü başka iştir. 

Onun içindir ki, bizim, buraya gelip isteyeceğimiz şey, gayet tabiî ki, her defasında taziye 
görevimizi yaptıktan sonra, ülkenin Hükümetine, "Bu cinayetlerin faillerini bulun, bunları ce
zalandırın, bu zinciri kırın" demektir. Şimdi biz bu görevi yapıyoruz. 

Üzüntüyle söyleyeyim ki, bu 12 cinayetten ve 267 kişinin ölümüne sebep olan katliamlar
dan pek çoğunun, faili, meçhuldür; 12 cinayetten hiçbirinin faili belli değildir. Yalnız, biraz 
evvel Hükümet adına verilen izahattan öğreniyoruz ki, sadece Albay Rıfat Uğurlutan'ı öldü
ren kurşunun atıldığı tabanca belli imiş.. Bu yetmez... Keşke bunu hiç söylemeseydiniz.. Bu
nunla, bir başarı falan elde ettiğinizi ifade edemezsiniz.. 
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Beyler, biz sizden, millet adına, bu işlerin durdurulmasını isteyeceğiz. 
Sizin, durduramamanız hali, hazindir. Her defasında isteyeceğiz durdurulmasını. Bunu 

istiyoruz diye rahatsız olmayın. Çünkü, bu cinayetler arka arkaya devam ettiği sürece, ne ka
dar, "Biz, demokrasiyi korumaya kararlıyız; bunları önlemeye kararlıyız; bunları önlemeye muk
tediriz. Dökülen kan yerde kalmayacaktır. Bunların sonu hüsrandır" deseniz, bunlar, ülkede 
morali ayakta tutmaya yetmez. "Kimdir bu cinayetleri işleyenler?" Bulacaksınız, çıkaracaksı
nız... Yetmez... Cezalanmış olması da lazım... 

Terör, sadece bizim başımızda olan bir olay değil, dünyanın başında... 

Demokratik hukuk devletinin imkânları ve demokrasi kaideleri içerisinde terörü önleye
ceksiniz; onları aşarak terörü önlemeye kalkmak, daha da büyük sıkıntılar yaratmıştır, netice 
de alınamamıştır, öyleyse, demokratik hukuk devletini işletmedir, söz konusu olan olay. De
mokratik hukuk devletinin işlediğini iddia edebilir miyiz? İddiada zorluğumuz var. Yani, işli
yorsa, bu cinayetler niye oluyor? "Efendim, ne yapalım, adam cinayet işliyorsa?" diyemezsi
niz. Cinayet işleyenler niye yakalanmıyor? Buna da bir şey diyemezsiniz... 

Şimdi bakınız, Rıfat Uğurlutan olayının (29 Ocak) üzerinden tam 8 ay geçmiş; Muammer 
Aksoy olayımn (31 Ocak) üzerinden gene 8 ay geçmiş ve beyanları var Hükümetin; diyor ki 
: "En kısa zamanda faillerinin yakalanması için, bütün polis teşkilatı azamî gayreti göster
mektedir. Bölgede geniş operasyonlar yapılmakta, en küçük ipuçları da değerlendirilmektedir. 
Gereken her şey yapılacak ve mutlaka failler ele geçirilecektin" 

Bu beyan bu kürsüden yapılmıştır ve şu zaptın içindedir, zaptın tarihi de 1 Şubat 1990'dır. 
8 ay geçmiş... Şimdi, bizim görevimiz, size sormaktır : 8 ay içerisinde, bu beyanınız hayatta 
mı? Yani, şudur demek istediğimiz şey: "Gereken her şey yapılacak ve mutlaka failler ele geçi
rilecektir." Soruyoruz; gereken her şeyi yaptınız mı?.. (ANAP sıralarından" Siz buldunuz mu?" 
sesleri) 

Siz-biz meselesi değil kardeşim. Benim bulmamam, sizin bulmamanıza haklılık vermez 
ki... Bırakın bunları, "sizinle," "bizimle" olacak iş değil. Orta yerde cinayetler var; bunu, "Siz 
buldunuz mu" diye geçiştiremezsiniz. Onun tartışmasını yapmak istiyorsanız, onu da yaparız 
da, gelin... Söylediğimiz şey, bir parti olayı olmaktan ziyade, bir ülke olayıdır. (DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bakın, hemen şunu ifade edeyim : Her defasında buraya geldik ve dedik ki : "Bunları 
bulun, çıkarın. İbreti müessire olacak şekilde bunların kanun önünde cezalanmasını eğer be
nim devletim sağlarsa, caydırıcılık doğar." 

12 tane cinayet işlenmiş, hiçbir tanesinin faili yok, ipucu bile yok... Sadece, birisini öldü
ren tabanca hakkında bir ipucu çıkmış meydana. Tabanca elde mi, değil mi, onu da bilmiyo
rum : ama netice itibariyle, devletiz. Devlet olacaksak, devlet gibi olacağız. Hükümetiz... Hü
kümet olacaksak, hükümet gibi olacağız. Neticesiyle ölçülür. İktidar, tehdidini ikaya mecbur
dur. İktidar, tehdidini ika sanatıdır, dediğini yapma işidir. 

Şimdi ben soruyorum, diyorum ki : Bu, merhum Muammer Aksoy'un bir cinayete kur
ban gitmesi sebebiyle, bu kürsüden Hükümetin söylediği şeydir. Her defasında aynı şeyler söy
lenip geliniyor; bugün de yine aynı şeyler söyleniyor; ama, bugünkü sözlerinizin inandırıcılığı
nın olması için; dünkü sözleriniz ne olmuş?... Askıda kalmış veya icraya girmiş." Bunu sormak 
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bizim görevimiz ve hakkımızdır ve bunu her vicdan soruyor : "Bu işin sonu ne olacak, bu 
iş nerede bitecek? Acaba yarın bu serseri kurşuna, bu menfur kurşuna, bu alçaklığa, Türkiye'
de kim muhataptır?" 

tşte, bu şüpheyi ortadan kaldırmak, bu kaygıyı ortadan kaldırmak, bence devletin görevi
dir. Başka türlü nasıl huzur ve güven içerisinde oluruz? Türkiye, başka türlü, nasıl huzur ve 
güven içerisinde olur? Hangi ülke, bu şartlar altında huzur ve güven içinde olur ki, Türkiye 
huzur ve güven içinde olsun? 

Bunların maksatları ne olursa olsun, hangi çeşit gayeye hizmet ederlerse etsinler, gayet 
açıklıkla söyleyeyim, hiç ona bakılmaksızın yapılacak iş, bu zinciri kırmaktır. Cinayetin mak
sadı ne olursa olsun, onun cinayet vasfını değiştirmez; işleyenin de, katil olma vasfını değiştir
mez. Kanunlara göre, cinayet ve katil, aynı muameleyi görür. Bunları yakalayıp, kanun ceza 
veremedikçe, Türkiye, bu işlerin içerisinden çıkmakta zorluk çeker. 

Terörü önlemenin veya her türlü kanunsuzluğu önlemenin veya kanun ve nizam hâkimiye
tini tesis etmenin yolu gayet basittir; şöyledir : istihbaratınız olacak; ama, suç işleyecek diye 
kimsenin yakasına yapışamazsınız, delil lazımdır. İstihbaratınız olacak; sonra, bir suç işlemiş
se, onu işleyeni yakalayacaksınız, mutlaka yakalayacaksınız; sonra, mahkemesi, mutlaka, ona 
savunma hakkını tanıyarak ceza verecek, savunma hakkını tanıyacak; kanunlara göre o suçun 
cezası neyse, onu verecek. Bunu yapmadığınız takdirde, o ülkede demokratik hukuk devletinin 
gereği olan huzur ve güveni sağlamış olmazsınız; ondan sonra, zaman zaman rayın dışına çı
kıp "iyi ki evimizden çıkabiliyor uz" denecek biçimde, demokrasinin kurban edilmesine şahit 
oluruz. Umalım ki, bir defa daha olmayalım, olmayalım ama, bunlar devam etmemelidir. Ola
lım veya olmayalım; bunlar iyi şeyler değildir ve bizim size sormamız şudur : Diyoruz ki, "Aradan 
sekiz ay geçmiş. Ne zaman bu söylediğiniz sözleri yerine getireceksiniz? Her cinayette verdiği
niz bu sözleri ne zaman yerine getireceksiniz? Yerine getiremeyecekseniz, acaba kendiniz hak
kında ne düşünüyorsunuz?" Onu da sormak bizim görevimizdir, tşte, bu kürsü buna yarar, 
biz de o görevimizi yapıyoruz. Hakikaten, "Gereken her şey yapılacak, failler ele geçecektir" 
diyorsunuz. Bu failleri bu zamana kadar ele geçiremediğinize göre, ya zaman az gelmiştir-zaman, 
sekiz ay geçmiş, ben size ertesi gün sormuyorum ki bu suali- yahut gereken her şeyi yapmamış-
sınızdır. Her ikisinden de şüphemiz var, yani gereken her şeyi yaptığınızdan şüphemiz var. Bu
nu söylediğimiz zaman, güvenlik kuvvetlerine falan bir şey demiyoruz. Güvenlik kuvvetleri, 
canını kurşuna siper eden insanlardır. Onların yiğitliğine, onların cesaretine; onların canları 
pahasına bu olayların üzerine gitmesinin arkasına hükümetler sığınamaz. (DYP sıralarından 
alkışlar) Onlar nihayet, bir yerde gelecektir; bu işlerin sorumluluğu siyasî olduğuna göre ve 
hesap siyasetçilerle görüleceğine göre, ülkeyi idare edenlerle görüleceğine göre, sorumluluğu 
deruhte eden kişilere biz bunları soracağız. 

"Efendim, güvenlik kuvvetleri her şeyi yapıyor?." 

Hayır efendim, güvenlik kuvvetlerinin her şeyi yapması, yetmez. Netice itibariyle bir so
nuç elde edilip elde edilmemesi, siyasîdir; elde edilmemişse, Hükümet sorumludur -ki, bugün 
sorumludur- elde edilmişse, Hükümet kendisini ibra etmiştir; mekanizma böyle işler. 

Şimdi bugün geliyoruz, merhum Bahriye Üçok olayında da, "Takip edilecektir, yapıla
caktır, bunların neticesi alınacaktır" deniyor. 

Evet, başka denecek de bir şey olmayabilir... Eğer, bu, ilk cinayet olsa, denecek başka bir 
şey olmayabilir. Ne diyecek Hükümet, buraya gelip? "Bunları takip ediyoruz" diyecek, taziyede 
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bulunacak, "emin olun, bize güvenin" diyecek, "Biz bunları bulup çıkaracağız" diyecek. Eğer 
bunu sekiz ay evvel demiş olmasa, bugün diyeceği söz bundan ibarettir ve bununla da iktifa 
etmek mecburiyetindedir, dinleyenler; ama bugün söylediğiniz söz, sekiz ay evvel söylenmişti; 
aşağı yukarı, her olay oldukça bu söylenmişti ve biz de şimdi diyoruz ki; bunları ne zaman 
yapacaksınız? 

Devam ediyor ve diyor ki, "Biz, kaba gürültüye pabuç bırakmayız. Hükümetimiz, her olayda 
olduğu gibi, bu olay üzerinde de serinkanlı ve azamî hassasiyetle durmaktadır, gereken her şey 
yapılmaktadır." 

Biz de diyoruz ki, "Bu olay üzerinde serinkanlı duracağız, azamî gayreti göstereceğiz" 
dediniz; çok durdunuz olayın üzerinde, mesele cılk oldu; cinayetler olmaya devam etti. Ne za
mana kadar olayın üzerinde durmaya devam edeceksiniz? Biz bu suallere cevap ararız, bunlara 
cevap buluncaya kadar da bu sualleri sorarız. 

Şimdi, bakınız, bugün Türkiye'de, bw bela ile uğraşmak için, bu belayı ortadan silmek 
için, hiçbir zamanda olmayan bir beraberlik vardır; millet beraberdir, siyaset beraberdir. Biz 
sizi, siyaseten eleştirmeye, siyaseten tartaklamaya gelmedik. Biz diyoruz ki, bunu yapın. Biz 
size açık bono da verdik : Türkiye'de can güvenliğini sağlayın, hukukun içinde sağlayın, biz 
size her türlü desteği verelim; eğer bizim desteğimize ihtiyacınız varsa. Ama, bizim moral des
teğimiz; bu işleri yapacak, başaracak olan hükümetlerle de beraberdir. Biz hükümetleri kıyası
ya eleştiririz, o ayrı bir meseledir. 

Bir millî mesele haline gelmiş, daha doğrusu, devletimizin temelini çatırdatan, devletin 
temel görevinin yapılmadığı gibi bir intibaı yayan ve bundan dolayı da çok sıkıntı çekmiş bir 
ülkede, biz muhalefet yapmaya gelmedik; bizim yapmak istediğimiz şey, soru soruyoruz size 
-başka birisi olsa, ona da soracağız; ona soracağız, size sormayıp- siz sorumlusunuz : Bu cina
yetleri ne zaman meydana çıkaracak, faillerini ne zaman kanun önüne çıkaracak ve en kısa 
zamanda ibreti müessire olarak bunların cezalandırılmasını sağlayacaksınız? 

Bunun, göreviniz olduğunu siz de kabul ediyorsunuz. Nitekim, şöyle beyanlar da var. "Bu 
olayları şiddetle kınıyoruz ve faillerinin yakalanması için, emniyet teşkilatımız çalışmalarını 
sürdürüyor. Mutlaka bu failler yakalanıp cezalandırılacaktır." Siz böyle diyorsunuz; yani Hü
kümet böyle diyor. 

"Devletin güvenlik görevlileri, vazifelerinin başındadır." 
Bu da, Sayın Hükümet başkanının 7 Ekim günlü beyanatı, iki gün evvelki; yani, "failleri 

yakalayacağız, emniyet teşkilatımız meselelerin üstünde; çalışmalarımız sürüyor, mutlaka ya
kalayacağız." 

Biz de diyoruz ki, bu sözleri daha evvel de verdiniz; sekiz ay evvel de verdiniz, on ay evvel 
de verdiniz, beş ay evvel de verdiniz, hiçbiri yapılmadı. Acaba, şimdi, bu sözünüz ne ölçüde 
muteberdir?" 

Kendinizi değil, hükümet müessesesini de beraber eskitiyorsunuz. Yani, hiçbir şey yapa
maz, cinayet işlenir, ondan sonra cinayetler kınanır, lanetlenir, taziyelerde bulunulur, "Kan yerde 
kalmayacaktır" denir, "Devletimiz güçlüdür, bunun hakkından gelinecektir" denir, bunların 
hepsi doğru sözlerdir; ama her defa söylendikçe, bu doğru sözlere artık kimse inanmaz olur; 
söylenecek başka da söz yoktur. Yalnız kişiler değil, müessese olarak hükümet, müessese ola
rak devlet yıpranır, bir iktidar boşluğu ve bir devlet boşluğuna gider olay. tşte, Türkiye böyle 
by- noktada durduğu için bunları huzurunuzda dile getirmeye çalıştım. 
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Aslına bakarsanız bence, "80 öncesi, 80 sonrası" falan gibi, mugalatalara da gerek yok
tur. "80 öncesinde cinayetler işleniyordu; çünkü devlet işlemiyordu. Şimdi devlet işliyor; endi
şe etmeyin.." 

Devlet işliyor, cinayetler yine işleniyor!.. Eğer, 80 Öncesinde, devlet işlemediğinden dolayı 
cinayetler işleniyor idi ise, şimdi de devlet işlediği halde cinayetler işleniyor ise, o zaman devle
tin işlemesiyle işlememesi arasında fark kalmamış!., işte, "devlet boşluğu" dediğimiz olay bu
dur. Aman! Türkiye bu noktaya gitmesin. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi dönüp diyorum ki, "Teröre darbe vurduk.." Teröre darbe vurdunuz da, geçen on 
ay zarfında tstanbulda'da gasp edilen para miktarı 10 milyar lira!.. Evet, bankalardan, şura
dan, buradan, -devletin maliyesini de soydular- gasp edilen para, 10 milyar lira... 

Bunların da, hemen hemen hiçbirinin faili yok. Bu para, bu terörü besliyor. Bir taraftan 
bu cinayetler işlenmiş ve yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş. 

tyi ki vurmuşsunuz!.. \&ni, vurduğunuz buysa, bir şey yapmamışsınız diyemeyiz; ama 
"Efendim, vurmasaydık daha çok olurdu" diyecek durumda değilsiniz. Bu da çok... Çok bu... 
Bir kişinin öldürülmesi bile çok. Yani, 12 tane cinayet işlenecek, bunlardan beş tanesi polis, 
iki tanesi emekli albay, iki tanesi yazar, iki tanesi profesör, bir tanesi siyasetçi profesör, doçent 
ve böylece bir korku havası yayılmaya çalışılacak... 

Hiç kimse, vatandaşlarımız böyle kurşuna veya bombalı saldırıya muhatap olduğundan 
dolayı demokratik cumhuriyeti falan bırakıp gidecek değil; ama biz demokratik cumhuriyeti 
bırakmayız, laik demokratik cumhuriyeti bırakmayız; laik demokratik cumhuriyete, hem dev
let olarak, hem millet olarak sahibiz; bu doğru. Yalnız, bu doğru, bu cinayetlere izin vermez. 
Yani, "Bu doğrudur; mademki biz demokratik cumhuriyeti bırakamayız, öyleyse neye telaşla
nıyoruz?" gibi bir netice çıkmaz. Telaşlanmamız, sadece, demokratik cumhuriyetin böyle bir 
avuç adam tarafından ortadan kaldırılabileceği korkusundan değil; telaşlanmamız, vatandaş
larımızın teker teker can güvenliğinin ihlal edilmiş olmasındandır. 

Devletsek, yarına değil, bugüne güvenle bakmanın yollarını bulacağız ve bu çok önemli
dir. Yarın çok geçtir; bunu, bugün bulacağız ve yine tekrarlıyorum : Açıkçası, zincir kırılma
dıkça, kimseye güven veremeyiz. 

"Eşkâllerini bulduk..." 
Eşkâlleri değil, aranan; kendilerini bulun, "silahlarını bulduk" Aranan silah değil, ken

dileri. Kim yapıyor bunu? 
Yalnız, burada önemli bir olay var : Bu olayları yapanlar, uçtur, piondur; yaptıranlar var

dır. Beyinler nerede? Beyinleri bulup çökertmedikçe, beyinleri bulup, onları tesirsiz hale getir
medikçe, bu pionları her zaman bulacaklardır. Pionları yakalasanız da, mesele bitmeyecektir. 
Beyinleri bulup, onları tesirsiz hale getirmek lazımdır. 

istihbarat meselesidir... Anlaşılıyor ki, devletimizin istihbaratı hâlâ noksandır, "istihba
ratımız vardır" derseniz, bunları bileceksiniz. Yani, istihbarat olayı, birinci dereceye geliyor. 
istihbaratımız varsa bunları niye bilmiyoruz?.. Bu, ayıp. Biliyorsak, yakalayamıyorsak, o da 
ayıptır. 
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öyleyse, gelin, bu ayıpların altından kurtulmanın yollarını Hükümet'olarak bulun. Bu 
konuda milletin manevî desteği vardır. Yalnız, bu konuda, "Efendim, biz 1983 yılından bu ya
na şöyle kalkınma yaptık, böyle iş yaptık. Memleketi öylesine kalkındırdık ki, başkaları bizim 
bu kalkınmamızı gölgeliyor" şeklindeki bir izahınızın da hiç anlamı yoktur, yani biraz evvel 
yapılan izahat gibi. Çünkü, onu söylediğiniz zaman tartışma başlar; öyle değildir çünkü; ama 
ondan evvelini söyleyeyim de, ondan sonra düşüncemi söyleyeyim : 

Gayet açıklıkla söylüyorum, biz Doğru Yol Partisi olarak, kamuoyu önünde bu cinayetle
ri telin ediyoruz. Bu cinayetlerin faillerinin bulunup meydana çıkarılması için, hem güvenlik 
kuvvetlerine, hem devlete her türlü desteği veriyoruz (DYP sıralarından alkışlar) ama bu cina
yetlerin izahını, Hükümetin izah ettiği gibi, anlamıyoruz : "Efendim, Öyle kalkınma olmuş 
ki, bunun üstüne gölge düşürülecekmiş, onun için bu cinayetler işleniyormuş" deniliyor, öyle 
kalkınma olmuş da ne olmuş, bakalım : 

Yani, 129 ülke içerisinde, pahalılıkta 7 nci sıradayız; kalkınmaya bakın, enflasyonda 7 nci 
şıradayız!.. Yıllık ortalama yüzde 50 enflasyonu, "Dünyaya bir şahika yaptık,-dünyaya büyük 
bir olay gibi gösterdik" şeklinde ifade edemezsiniz. 

Yüzde 50 enflasyon, bu ülkenin içini güve yer gibi yemiştir ve orta sınıfı silmiştir; yani 
yüzde 50 enflasyon yapmak, başka yaptığınız şeylerin tümünün üstüne gölge düşürür. Yüzde 
50 enflasyonu, gelin savunun, "Yüzde 50 enflasyon yaptık, işte onun için bizi çekemiyorlar" 
diyemezsiniz. 

Mesele bununla da bitmiyor : Türkiye olarak, dünyadaki 129 ülke içerisinde gelir dağılımı 
en kötü 10 ülke arasındayız. Buyurun, yaptığınız budur, derler adama. Bunun nesini gölgele
meye çalışsınlar?! 

Gelin, kendi kendinizi aldatmayın... 
Dünyada işsizlik oranı en yüksek ilk 10 ülke içerisindedir Türkiye. Bana, gelin, "öyle de-

ğildir"deyin; yahut "bunlar iyidir" deyin!.. Bunlar iyi olmadığına göre, bunu diyemezsiniz. 

Hükümetlerin gayesi, halkın huzurunu, rahatını sağlamaktır. Cinayetler işleniyor; huzur 
diye bir şey yok; fukaralık dizboyu olmuş, "ortadirek, dediğinizden eser kalmamış... Çünkü, 
on sene evvel gayri safi millî hasılanın yüzde 60-65'ini alan ortadirek (köylüsü, işçisi, memuru, 
emeklisi, dulu, yetimi, esnafı) bugün yüzde 28-30 seviyesine inmiş durumda. Nerede ortadi
rek? Ortadirek falan kalmamıştır... 500-550 bin lira 4 kişilik bir ailenin geçimi için lazım sade
ce gıda geçimi için lazım. Türkiye'deki kazançların yüzde 80'i de bunun altındadır. 550 bin 
lira 4 kişilik bir ailenin aylık mutfak masrafı olarak ortaya konduğuna göre, 250 bin lira asgarî 
gelirle bu adam ne yapacaktır? işte, Türkiye bu... 

50 milyar dolar dış borç, 50 trilyon iç borçla ve fukaralıkta, işsizlikte, pahalılıkta dünya 
şampiyonluğuna namzet olduğumuz bir ülkede, hiç kimse sizin icraatınızı çekemez. 

HtLMÎ BtÇER (Sinop) — Enflasyonu mu görüşüyoruz Sayın Başkan? 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — "Onun için bunları yapıyorlar" gibi bir savun

ma, mantığa uymaz. Bu, gülünç bir şeydir. Bu kafa ile giderseniz, -bunu Hükümete söylüyorum-
bu cinayetlerin faillerini de bulamazsınız ve gene milleti acılar içerisine gark edersiniz... 

Kendi göbeğinizi kendiniz kesemiyorsanız, kendi kaderinizi kendiniz tayin edemiyorsanız, 
millete gidelim, o tayin etsin. 

— 199 — 



T.B.M.M. B : 17 9 . 10 . 1990 O : 1 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından ayakta alkışlar; SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Grupbaşkanvekili Sayın Yasin Bozkurt, buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA YASÎN BOZKURT (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; son günlerde meydana gelen terör olaylarıyla ilgili olarak Anavatan Grubunun görüşlerini 
arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Yüce Meclisi bu vesileyle saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu kürsüden ders vermek çok kolaydır. Yapacağım konuşmayı, her
hangi bir münakaşaya meydan vermeme, tartışma açmama, polemik yapmama yaklaşımı içe
risinde yapacağım; ama burada insaf ile konuşmak ve insaflı olmak gerekir, 1980 öncesinde 
Malatya Milletvekili merhum Hamit Fendoğlu, gelini ve torunu, bombalı saldırıyla hayatlarını 
kaybetmişlerdi; failleri bugüne kadar bulunmamıştır!.. 

Geçmişte bu gibi konularda hiçbir etkinliği olmayanların, bu kürsüde, ders verir şekilde 
konuşmasını ibretle karşılıyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 1980 öncesini karıştırmayalım; 
çünkü başkalarının kusuru çıkıyor. Biz de bu 1980 öncesi hadiseleri burada zikretmemek ve 
yarayı kaşımamak için, 1980 öncesine dönmek istemiyoruz. Çünkü, o yıllarda Adalet Partisi 
Kars ti Başkanı, Adalet Partisi senatör adayı ve Maraş Milletvekili Gün Sazak'lar ve nice sav
cılar, profesörler öldürülürken, faillerinin bulunması yönünde hangi hassasiyeti göstermişler, 
hangi tedbiri düşünmüşlerdi? 

Biz, eski parlamenter, eski milletvekili Sayın Üçok'un, menfur bir cinayet sonucu öldü
rülmesi yönünden Grubumuz olarak hassasiyet gösterdik, basın toplantısıyla üzüntülerimizi 
ve duygularımızı dile getirdik, görevimizi yaptık. Biz, cinayeti kime karşı olursa olsun, kimden 
gelirse gelsin, Anavatan Grubu olarak, nefretle, lanetle karşılıyoruz... 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Katilini bulun, bırakın kınamayı. 
YASİN BOZKURT (Devamla) — Katillerin bulunması konusunda da, Hükümetin, elin

den gelen çabayı iyi niyetle, elinden gelen gayreti iyi niyetle gösterdiğine inanıyoruz. 
AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Hangisini yakaladınız? 
EROL AĞAGÎL (Ankara) — Elinden gelmiyor ki, hangi gayreti gösterecek?!. 

YASÎN BOZKURT (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, Türkiye, coğrafi ko
numu itibariyle, zengin petrol kaynaklarına sahip Ortadoğu ülkeleriyle, teknolojik gelişmeyi ve 
çağdaş medenîyeti temsil eden Batı dünyası arasında stratejik bir yer tutan tarihî Anadolu top
rakları üzerinde kurulmuştur. Türkiye, yüzlerce yıllık tarihî ve kültürel zenginliğiyle, 60 milyona 
yakın, çalışkan, genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Aynı zamanda ülkemiz, yeraltı ve yerüstü 
kaynaklarıyla, her türlü, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmenin potansiyeline sahip bulun
maktadır. Bu nitelikleriyle ülkemiz, daima, iç ve dış şer odaklarının hedefi olmuş, ülkemizin ge
lişip kalkınmasını istemeyen bu odaklar, Türkiye'yi dışarıdan işgal etmenin mümkün olmadığı 
gerçeğinden hareketle, tertiplerini içeriden kargaşa ve karışıklık meydana getirmek suretiyle hal
kımızı kamplara bölüp, ülke çapında istikrarsızlık, ümitsizlik, yılgınlık ve huzursuzluk yaratmak 
suretiyle, giderek iç barışı bozmak gibi, haince emellerini gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. 

Dikkat edilirse, anarşi ve terör gibi kavramlar, yirmibeş, otuz yıldır, bütün dünyayı meş
gul etmektedir. Doğu ile Batı arasındaki konumu ve üzerindeki haince hesaplar sebebiyle de 

— 200 — 



T.B.M.M. B : 17 9 . 10 . 1990 O : 1 

ülkemiz, uzun yıllar konumu ve yıkıcı faaliyetin hedefi haline gelmiştir. Kendi işiyle ve gücüyle 
uğraşan, ülkesine hizmetinden başka gayesi olmayan Türk halkı, bu yıkıcı faaliyetlerden dola
yı çok çileler çekmiştir. Ülkeyi tekrar kara günlere götürmek isteyen şer güçleri, menfur emel
lerine kavuşamayacaklardır; millî birlik ve beraberliğimiz karşısında eriyip, yok olup gidecek
lerdir. 

Sayın milletvekilleri, bu tarihe kadar yaşadığımız acı tecrübeler göstermiştir ki, ekonomik 
kalkınma ve sosyal refaha ulaşmanın yolu, memlekette huzur ortamının devamına, kanun hâ
kimiyetinin tesis ve idamesine, insanlarımız arasındaki birlik ve beraberliğin sağlanmasına 
bağlıdır. 

Dikket edilmesi gereken ikinci önemli nokta da, ekonomik kalkınma mutlaka başarılma
lıdır. Ekonomik yönden güçlü olan ülkelerin, yıpratılması, pasifize edilmesi çok daha zordur. 

Bir başka önemli husus: Genelde, anarşi ve terör olarak tanımlanan ve demokratik, laik 
parlamenter rejimi yıkmaya yönelik hareketler gerisindeki düşünce; ne olursa olsun, memleke
tin ve milletin hayrına değildir. Nereden gelirse gelsin, bu hareketlere omuz omuza, el ele, gö
nül gönüle karşı durulmalıdır. 

Millî irade, millî birlik ve beraberlik, terörün önündeki en büyük engellerdir. Bu sebeple, 
teröristlerin eylemleri kadar, propagandalarına da dikkat edilmelidir. Ülkemiz, ekonomik ve 
teknik yönden büyük ilerlemeler kaydederken, ülkenin geleceğini garantiye alan dev projeler 
biribiri ardından uygulamaya konulurken, anarşi ve terörün daha çok hedefi haline getirilmek 
istendiği aşikârdır. 

Sayın Bakan, sayın milletvekilleri; bu yılın başından beri tanık olunan ve hepimizi büyük 
ıstırap ve acılara gark eden, nefretle karşıladığımız terör olayları da, hiç şüphe edilmemelidir 
ki, yine bu milletin ve Türkiye Cumhuriyetinin düşmanları tarafından girişilmiş alçakça ve ha
ince eylemlerdir. Şayanı dikkattir ki, Türk bilim, siyaset ve basın hayatında ve devlet kademe
lerinde hizmet ve isim yapmış insanlarımız terörün hedefi seçilmiştir. Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti, Parti Meclisi üyesi eski senatör ve milletvekili Sayın Bahriye Üçok'un öldürülmesi, bu 
eylemlerin son halkasını teşkil etmektedir. Bu hunharca suikastı de şiddetle ve nefretle kınıyor, 
merhume Üçok'un yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına, grubumuz adına en içten taziyetleri-
mizi sunuyorum, tnanıyor ve şüphe etmiyoruz ki, Hükümet, terörü önlemek için, her tedbiri 
almış ve almaktadır. 

Hükümetin niyeti üzerinde spekülasyon yapmayı hedefleyen beyanları ciddî bulmuyor, so
rumluluk bilinci ile bağdaşttramıyoruz. 

Devletimiz güçlüdür, her türlü haince teşebbüsü alt edecek irade, güç ve tecrübeye sahip
tir. Ancak, dikkat edilmesi gereken en önemli husus şudur ki, olaylar değerlendirilirken, terö
rizmin asıl amacının göz önünde tutulması gerekmektedir. Her zaman görülmüştür ki, "eylem 
için propaganda, propaganda için eylem" ilkesini daima uygulamaktadırlar. Hatta denilebilir 
ki, teröristler için, propaganda, yöntem olarak, eylemden önce gelmektedir. Çünkü, teröriz
min ve ona başvuran teröristlerin amacı, toplumda, korku, dehşet, kargaşa ve yılgınlık havası
nı yaymaktır. Bu sebeple, riski az, etkisi büyük eylemleri tercih etmektedirler. 

Sayın milletvekilleri, 12 Eylül 1980 öncesi, hepimizin hafızasında canlılığını korumakta
dır. Büyük küçük her siyasî cinayet, bu sebeple, zihnimizde hemen bu kötü hatıraları canlan
dırmaktadır. Teröristlerin istediği de budur. Bu sebeple, teröre karşı duralım, terörü lanetleye
lim, terör hareketlerine karşı ilgilileri uyaralım; fakat üç-beş hainin, memleketin havasını degiştir-
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meşine izin vermeyelim. Reva mıdır ki toplumun dışına itilmiş, halkın nefretini çekmiş, kendi 
karanlık dünyalarında haince planlar yapmaktan başka bir şey düşünmeyen, insanlık düşmanı 
bir avuç terörist, 60 milyonluk bir ülkenin atmosferine, kendi düşünceleri doğrultusunda, iste
diği gibi yön versin? Akıl, vicdan ve insaf sahibi hiçbir vatandaşın gönlü buna razı olmayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yukarıdan beri arz ve ifade etmeye çalıştığım gibi, 
unutmamak gerekir ki, terörist, ne kadar canice yöntemlere başvurursa vursun, dünyanın hiç
bir ülkesinde, bugüne kadar, kayda değer bir başarı gösterememiştir. Sağduyu, her zaman ve 
her yerde galip gelmiş, teröristler ya bertaraf edilmiş veyahut da kendi inlerinde kalmak zorun
da bırakılmıştır. Bu, inkârı olmayan bir gerçektir. 

Türkiye güçlü bir ülkedir. Halkın seçtiği hür demokratik parlamenter rejim, bütün kurum 
ve kurallarıyla sağlıklı bir biçimde işlemekte, giderek güçlenmektedir. Polisi, jandarması, ge
rektiğinde askeri ve istihbarat teşkilatlarıyla bütün güvenlik kuvvetlerimiz, 24 saat görevinin 
başındadır. Her türlü olumsuz propagandaya rağmen, yurt çapında tesis edilen birlik ve bera
berlik havası, iktidarı ve muhalefeti ile birlikte bütün siyasî partilerimizin değerli katkılarıyla 
etkinliğini sürdürmektedir. 

Yakınen biliyoruz ki, Hükümet, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması, terörün 
önlenmesi için her türlü çabayı göstermektedir. Nitekim, son zamanlarda, gerek olağanüstü 
hal bölgesinde, gerekse diğer yerlerde, terörist hareketlere karşı önemli başarılar elde edilmiş, 
birçok öldürme, bombalama, gasp ve soygun olayı aydınlanarak, failleri yakalanmıştır. Bu ted
birlerin artarak sürdürülmesiyle, terörün, giderek, problem olmaktan çıktığı ümidini taşı
maktayız. 

Anvatan Grubu olarak, terör konusunda, her zaman, diğer parti gruplarıyla diyalog için
de olduğumuzu, terörle ilgili görüş ve teklifleri daima dikkatle değerlendirdiğimizi ifade et
mek isterim. Bu konuda bugüne kadar gösterdikleri yakın işbirliği için de, diğer parti grupları
na teşekkür etmek istiyorum. 

Sözlerime son verirken, bütün terör hareketlerini, bir defa daha, nefretle kınarken, terör
de hayatını kaybeden masum insanlarımıza ve bu uğurda canlarını feda eden güvenlik kuvvet
leri mensuplarına Allah'tan rahmet diler, hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 

2. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Poslacı'nm, Ege bölgesi tarım üreticilerinin sorunlarına iliş
kin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Sayın Hilmi Ziya Postacı'nın, Ege Bölgesindeki tarım ve 
tarım üreticileri hakkında gündem dışı söz talebi vardır; onu yerine getiriyorum. 

Buyurun Sayın Postacı. (SHP sıralarından alkışlar) 
HİLMÎ ZİYA POSTACI (Aydın) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, böylesine bir günde Ege Bölgesindeki tarım üreticilerinin sorununu 

konuşmanın zorluğunu herhalde takdir edersiniz; ama Ege Bölgesinde ve Türkiye 'nin her üre
tim bölgesinde, biraz sonra söyleyeceğim sıkıntıların var olduğunu, secini bölgesine giden ar
kadaşlarım, mutlaka görmüş olacaklardır. 
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Kıymetli arkadaşlarım, pamuk üretiminin en yoğun olduğu bölgelerden birisi de, Aydın, 
izmir ve çevresindeki bölgedir. Cuma, cumartesi, pazar günleri, o bölgede, milletvekili arka
daşlarımızla, yerinde incelemeler yaptık. 

Ürünün toplanma günlerinin yaşandığı şu dönemde, üretici, sıkıntıları çok üst boyutlara 
varmış ve ne yapacağım bilemez halde, şaşkın bir durumda, her gelenden yardım ister durum
da kalmıştır. 

Yaptığımız tespitlerde, üreticinin bize verdiği en önemli mesaj, "Bir litre mazotu bir kilo 
pamukla alamaz hale geldik. Bu sorunu nasıl çözeceksiniz? Bizi bu sorundan nasıl kurtara
caksınız? ' 'olmuştur. 

Hakikaten, bu çok gerçekçi bir yakınmadır. Körfez krizi bahanesiyle artan petrol fiyatla
rı, en büyük etkisini üretici kesimde göstermektedir. Bir litre mazot 1 9S0 lira... Taban fiyatı 
2 150 lira olarak ilan edilmiş olan pamuk -sözde taban fiyatı, o fiyattan alan yok- 1 700 lira 
ile 2 100 lira arasında satılmış. TARİŞ, aldığı ürünün bedelini ödeyemez halde. Sayın Bakanın 
ve Hükümetin bu konuya acilen müdahale etmesi lazım. 

Bakınız, size iki kooperatiften örnek vereyim : Bir tanesi çok az oranda bir alım yapmış 
olan Torbalı Tarım Satış Kooperatifi. Bu kooperatif aldığı ürünün ancak yüzde 27'sinin bede
lini ödemiş; 26 Eylül tarihinde teslim edilmiş ürünlerin bedelini ancak ödeyebiliyor. Diğeri, 
Söke Tarım Satış Kooperatifi. Orada 18 milyon kilo pamuk alınmış. 18 milyon kilo pamuğun 
ederi, 40 milyar lira civarında. Bugün saat 14.30'a kadar ödenen miktar, 10,5 milyar lira; bu 
da yaklaşık yüzde 25'i ediyor. Orada da ödeme tarihi 26 Eylül. 

Kıymetli arkadaşlarım, Hükümet, tarım ürünlerinden desteklemeyi kaldırdı. Hükümet, 
tanm ürünlerini desteklemeyi bir yana bırakalım, köstekleme eylemlerini sürdürüyor; ama şeklen 
bakarsanız, durum şöyle : Resmî Gazete 27 Eylülde yayınlanan bir kararname var; orada, bu 
kararnamenin Bakanlar Kurulunda 11 eylül günü kabul edildiği yazıyor. Kararnamede deniyor 
ki: "İkrım satış kooperatifi birliklerinin, üreticilerden satın alacağı 1990 yılı ürün bedellerinin 
ödenmesinde kullanılmak amacıyla, Ziraat Bankasınca 1990 Eylül-Aralık aylarında 1 trilyon 
200 milyar liraya kadar finansman sağlanır." 

Bu finansman sağlanmamış. Kooperatif birliklerinde, günü gelmiş borçlan ödeyebilmek 
için bir kuruş para yok. Tüccar, çok düşük fiyatla mal alıyor; üretici, malını yok pahasına sat
ma noktasında... 

Kıymetli arkadaşlarım, Hükümetin bu soruna mutlaka çözüm bulması lazım. Sanayi ve 
Ticaret Bakanımız.üç yıldan beri bu kürsüye her çıkışında, üreticiyi koruduklarını, üreticinin 
hak ettiği bedeli derhal vereceklerini ve peşin ödeme yapacağını söylemiştir; ama üreticinin, 
1986 yılından kalan TARİŞ' teki kâr paylarının bile üç senede ödeyemediğini görmüş bir arka
daşınızım. Bir bakan, Cumhuriyet Hükümetinin bir bakanı, sözleriyle ve icraatıyla, bu kadar 
tutarsız olamaz. Bu yanlışı da düzeltmek zorundayız. 

Sevgili arkadaşlarım, yalnız Ege Bölgesinde mi durum böyle; yalnız TARİŞ'in olduğu böl
gede mi durum böyle?.. Çukobirlik'ten, Adana'dan da aynı şikâyetler geliyor; Antbirlik 'ten, 
Antalya'dan da aynı şikâyetler geliyor. 

Üreticiye hak bedeli ödememekte inat ediyorsunuz. Tarım kesiminin sırtında kâr transferi 
yapmak istiyorsunuz. Ben, acaba bu söylediklerimde bir çelişkiye düşer miyim diye, ihracatçı
larla, tekstil ihracatçılarıyla görüştüm. "Niçin böyle oluyor, sorunun esası nedir?" diye sordu-
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Sumda, verdikleri cevap kısaca şu : "Dövizdeki, Amerikan Dolarındaki artış, enflasyonun çok 
gerisinde. Bu aradaki farkı, bir yıl önce yaptığımız bağlantıları yerine getirmek için karşılaya-
mıyoruz, Hükümetten, Pakistan'dan pamuk ithal edilmesi talebimiz vardır; bu ithalatı da ya
pıyoruz." 

Şimdi, kalitesiz yabancı pamuklar, Türkiye'ye, bu anlayış içerisinde ithal ediliyor. Bu ara
da, kalitesini yıllar önce kabul ettirdiğimiz kendi üreticimizin ürünlerine hakça değer verilme
yip, bunları ihraç malları içerisinde de kullanamıyoruz. 

Türkiye'de, çok övündüğümüz, "ihracatı sanayileştirmek" dediğiniz, o kalemlerin teme
linde tekstil ürünleri yatar; tekstil ürünlerinin de temelinde pamuk ürünü vardır. 

Sözlerimi, Nasrettin Hoca'nın bir hikayesiyle bitirmek istiyorum : "Bindiğiniz dalı kesi
yorsunuz, şimdi düşeceksiniz" diyorum. İnanmıyorsunuz; ama kısa bir süre sonra, "Düştüğü
mü gördün, bildin. Bundan sonra ne olacağını bana söyle" diyeceksiniz. 

Ben, sizlere ve Hükümete, bölgeyi yeni dolaşıp gelmiş bir arkadaşınız olarak, bu uyan 
görevimi yapmak istiyorum : Pamuk üreticisinin teslim ettiği ürünlerin, özellikle kooperatifle
re teslim ettiği ürünlerin bedelinin, ilan edilen fiyatlardan, bir an önce ödenmesini; tüm tarım 
ürünlerinin, devletimizin desteği ve kanatları altında bulundurulmasını; ayrıca, pertol ürünle
rine yapmış olduğunuz haksız zamları da bir an önce geri almanızı istiyorum. 

Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum arkadaşlar. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Postacı. 

Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Romanya'ya gidecek olan Devlet Bakam H. Hüsnü Dogan'ın dönüsüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Işm Çelebi'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1386) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 

Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye - Romanya 16 ncı dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısına katılmak üzere 
24-29 Eylül 1990 tarihleri arasında Romanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Hüsnü Dogan'ın 
dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — iran'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün dönüşüne kadar Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakam ismet Ozardan'tn vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1387) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

16 ncı Tahran Fuarına katılmak üzere, 29 Eylül-2 Ekim 1990 tarihleri arasında İran'a gide
cek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'Un dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakan
lığına, Devlet Bakanı tsmet ozarslan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — ispanya'ya gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Fahrettin Kurt 'un dönüşüne ka
dar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakam H. Hüsnü Doğan'tn vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1388) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

3-5 Ekim 1990 tarihleri arasında İspanya'ya gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Fahrettin Kurt'un dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı 
H. Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — italya'ya gidecek olan Bayındırlık ve iskân Bakam Cengiz Alttnkaya'ntn dönüşüne kadar 
Baytndtrltk ve iskân Bakanlığına, Devlet Bakam Kâmran Inan'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1389) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 4-7 Ekim 1990 tarihleri arasında İtalya'ya gidecek olan 

Bayındırlık ve tskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın dönüşüne kadar; Bayındırlık ve tskân Ba
kanlığına Devlet Bakanı Kâmran tnan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Tunus'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün dönüşüne kadar Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakam M. tihbi DinçeHer'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1390) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4 üncü tslam Ülkeleri Ticaret Fuarına katılmak üzere, 4-8 Ekim 1990 tarihleri arasında 
TUnus'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün dönüşüne kadar; Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — iran'a gidecek olan Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Dev
let Bakanı Mustafa Taşar'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1391) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye-tran VIII inci dönem Karma Ekonomik Komisyonu izleme Toplantıları ile 16 ncı 

Tahran Uluslararası Fuarına katılmak üzere, 6-10 Ekim 1990 tarihleri arasında iran'a gidecek 
olan Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mus
tafa Taşar'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgile
rinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'-
m dönüşüne kadar Kültür Bakanlığına, Turizm Bakanı ilhan Aküzüm'ün vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1392) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8-17 Ekim 1990 tarihleri arasında Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Bir ligi'ne gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönüşüne kadar; Kültür 
Bakanlığına, Turizm Bakanı ilhan Aküzüm'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

8. — Belçika'ya gidecek olan Devlet Bakanı M. Wıbi Dinçerler'in dönüşüne kadar Devlet Bakan
lığına, Devlet Bakanı Kâmran Inan'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1393) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

6 ncı Avrupa Çevre Bakanları Konferansına katılmak üzere, 10-13 Ekim 1990 tarihleri ara
sında Belçika'ya gidecek olan Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâmran tnan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan, Mayıs, Haziran 1990 Ayları Hesabı

na Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarm İnceltme Komisyonu Raporu (5/54) (S. Sayısı: 454) (1) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını tnceleme Komisyonunun 454 sıra 
sayılı Raporu vardır, okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Başkanlığına 

Nisan 1990 başında Bankada mevcut para 2 14S 134 283,— 
Nisan-Mayıs-Haziran 1990 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para 42 876 748 463,— 

Toplam 45 021882 746,-*-

Nisan-Mayıs-Haziran 1990 aylannda Ziraat Bankasının harcadığı 
para 41 473 448 679,— 

Temmuz 1990 başında bankada mevcut para 3 548 434 067,— 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan-Mayıs-Haziran 1990 aylarına ait he
sapları incelendi; 

Nisan 1990'da Ziraat Bankasındaki 2 145 134 283,— TL.'lık mevcudu ile Nisan-Mayıs-
Haziran 1990 aylarında Hazineden 42 876 748 463,— TL. alınarak bankadaki hesaba yatırılan 
meblağ Cem'an 45 021 882 746, — TL. olduğu, mevcuttan sarf olunan 41 473 448 679,— TL. 
tenzil edildikten sonra Temmuz 1990 başında Bankadaki kasa mevcudunun 3 548 434 067,— 
TL.'dan ibaret olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu gö
rülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Talat Zengin 

(Malatya) ve Komisyon üyeleri 

(1) 454 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 17 arkadaşının, ülkemizdeki petrol rezervleri ile üretim 
ve ithalatının seviyesini, Körfez Krizi nedeniyle petrol ürünlerine yapılan zamların ve yabancı petrol şir-
ketkrinin ekonomimize etkilerini tespit etmek amamla Medis araştırması açümastna ilişkin önergesi (10/115) 

BAŞKAN — Meclis araştırması açılmasına ilişkin bir önerge var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Körfez krizi nedeniyle, milyarlarca dolarlık kayıplara hedef olan ülkemizin en güncel ko
nusu petrol olmuştur. 

Dövizimizin büyük bir bülümü petrol ithalatına harcanmakta, yurt içi harcamalarımızın 
önemli bir bölümü de petrole ayrılmaktadır. 

Tüketimi ve önemi giderek artan petrol, dünya ülkeleri ve ülkemiz için aranılan bir enerji 
kaynağı haline gelmiştir. 

Ülkemizin şiddetle ihtiyaç duyduğu petrolün üretimi, çok önemli ve vazgeçilemeyecek bir 
konu olarak karşımızda durmaktadır. 

Ülkemizdeki petrol rezervleri ile genel üretimin ne seviyede olduğu, mevcut üretim mikta
rını artırma imkânının bulunup bulunmadığı, jeolojik yapının üretimimize etkisinin, bugün 
ve 2 000'li yıllarda petrol ihtiyacımız ve üretimimiz arasındaki bağıntının ne olduğu ve ne ola
cağı, rafinerilerimizin bugünkü kapasiteleri ile hedeflenen 2 000'li yıllardaki petrol ihtiyacı
mızın nasıl karşılanabileceği, petrol arama çalışmalarımızın ne durumda olduğu; 

tthâl doğalgaz yaşamımıza girdiğine göre, doğalgaz ihtiyacımızın, bugün ve gelecekte ne 
olacağının; ülkemize doğalgaz rezervlerinin bulunup bulunmadığının, bunun üretiminin im
kân dahilinde olup olmadığı; 

Körfez krizi nedeniyle veya bahanesiyle, gelen petrol zamlarının ekonomimize olan etkile
rini, petrol ürünleri maliyetinin ve buna benzer, ülke ekonomisini ve ülkenin geleceğini çok 
yakından ilgilendiren ve hayatî önem taşıyan hususların açıklığa kavuşturulmasında sayılma
yacak kadar yararlar vardır. 

Bu bakımdan, petrol ihtiyacımızın; rezervlerimizin, üretimimizin, rafinerilerimizin, pet
rol aramalarının, ithalatımızın, petrol ürünleri maliyetlerinin ne düzeyde olduğunu ve yapılan 
son zamanların gerekli olup olmadığını ve yabancı petrol şirketlerinin kârları ile ekonomimize 
katkılarının ne olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 nci ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını arz ve talep ederiz. 

Orhan Şendağ Vefa Tanır 
Adana Konya 

Ümit Canuyar Tevfık Ertüzün 
Manisa Zonguldak 

Alaettin Kurt M. Halit Dağlı 
Kocaeli Adana 
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Esat Kırathoğlu Mehmet Gölhan 
Nevşehir Sakarya 

Sümer Oral Atilla tmamoğlu 
Manisa Kahramanmaraş 

Beytullah Mehmet Gazioglu Güneş Müftüoğlu 
Bursa Zonguldak 

Hasan Namal Mehmet Korkmaz 
Antalya Kütahya 

Süleyman Çelebi Abdullah Ulutürk 
Mardin Afyon 

Mustafa Çorapçıoğlu Selahattin Kılıç 
Balıkesir Adana 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki 

öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
9. — içel Milletvekili Istemihan Talay'tn, (6/534) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 

önergesi (4/206) 
BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri verilmesine dair önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 9.10.1990 tarih ve 17 nci Birleşimi i Gündeminde bulu

nan (6/S34) numaralı sözlü soru önergemi geri alıyorum. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Istemihan Talay 
İçel 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
10. —izmir Milletvekili Işılay Saygtn'm, 3030 Saydı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hak

kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Teklifinin (2/339) (S. Sayısı: 444) komisyona geri verilmesine ilişkin içişleri Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi (4/207) 

BAŞKAN — içişleri komisyonu Başkanlığının, içtüzüğün 89 uncu maddesine göre veril
miş bir tezkeresi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel kurul Gündeminin, "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" 

kısmının 33 üncü sırasında yer alan izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir 
Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, içtüzüğün 89 uncu mad
desine göre Komisyonumuza geri verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Galip Demirel 

içişleri Komisyonu Başkanı 
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BAŞKAN — Söz konusu teklif, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre, bir defaya mahsus 
olmak üzere, tşişleri Komisyonuna geri verilmiştir. 

Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs
mına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1, — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 20 arkadaşının, irtica hareketlerinin amaç ve boyutlarını, 
iç ve dış desteklerini ve laikliği sağlıklı ve kalıcı temellere oturtmak için alınacak önlemleri tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

BAŞKAN — 1 nci sıradaki, Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar ve ve 20 arkadaşının, irtica 
hareketlerinin amaç ve boyutlarının, iç ve dış desteklerini ve laikliği sağlıklı ve kalıcı temellere 
oturtmak için alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüş-
melerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Son günlerde gittikçe artan ve toplum düzenimizi derinden gelen bir deprem gibi sarsan 

gerici akımların amacını, boyutlarını, iç ve dış desteklerini tespit etmek gayesiyle Anayasanın 
98 inci ve İçtüzüğün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına müsaadele
rinizi saygılarımızla arz ederiz. 

Ali Uyar 
(Hatay) ve arkadaşları 

GEREKÇE 

Son zamanlarda gazete, mecmua ve dergilerde çıkan fotoğraf ve haberlerden çember sa
kallı, takkeli erkekler ile kara çarşaflı, türbanlı kadınların sıkılmış yumrukları ile İslâm devleti 
lehine slogan attıklarını hayret ve dehşetle izliyoruz. 

Yasama döneminin başında ettiğimiz yeminde, titizlikle korumayı bir namus borcu olarak 
ilan ettiğimiz Atatürk ilke ve inkılaplarının baş düşmanı olan bu tür gösterilerin ilk hedefi, 
Türkiye'yi modern, çağdaş, hoşgörülü bir ülke haline getirmeyi amaçlayan laiklik ilkesini or
tadan kaldırmak olduğu tartışma götürmez. 

Türkiye'de Orta çağın karanlık düzenini geçerli kılmaya ve yerleştirmeye çalışan gerici güç
lerin yobazlar takımının faaliyetleri, toplum düzenimizi sarsacak boyutlara ulaşmış bulun
maktadır. 

Suudi sermayesine bağlı İslamcı finans kuruluşları, Rabıta'dan maaş alan dış ülkelerdeki 
din görevlileri, Islamî finans kurumlarından aldıkları kredilerle kurulan veya gelişen gazete, 
dergi, mecmua, yayınevleri, dinsel amaçlı vakıflar, İslamcı eğitim yuvaları, yasa dışı kurslar, 
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ortaöğretim kurumlarında okutulması zorunlu tutulan din dersleri, din dersi öğretmenlerinin 
derslerde laiklik ilkesine ters düşen ve mezhep ayrımı yapan, hatta bazı mezhepleri sapık ola
rak tanımlayan konuşmaları, gençleri irtica tuzağına düşüren pansiyon, yurt, ocak gibi yobaz
lık ve bağnazlık odaklan,..: 

özellikle Millî Eğitim ve emniyet teşkilatı başta olmak üzere, tüm devlet müesseselerine 
sızma gayret ve taktikleri, silahlı kuvvetlerde irtica ile ilgili soruşturmalar, zorbalıkla kaçırıla
rak gerici eğitime tabi tutulan gençlerin alıkonulduğu fesat yuvaları ve nihayet, uluslararası 
bir üne sahip, düşünür, yazar, üstün hukuk adamı; büyük bilim adamı, Prof. Muammer Ak-
soy'un ölümünü üstlenen tslamî İntikam örgütüne, muhalefeti ve iktidarı ile partili-partisiz 
herkesin, bu kara tehlikeye karşı birlikte hareket etmesi zorunluluğunu ortaya koymaktadır. 

Toplum düzenimizi.derinden gelen bir deprem gibi sarsan bu irtica hareketinin amaçları
nı, boyutlarını iç ve dış desteklerini tespit etmek ve laikliği sağlam, sağlıklı ve kalıcı tamellere 
oturtmak için Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 nci maddeleri gereğince acilen bir Meclis araş
tırması açılmasına müsaadelerinizi saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN -T Sayın milletvekilleri tçel Milletvekili Sayın Etem Cankurtaran, Erzincan Mil
letvekili Sayın Mustafa Kul, Giresun Milletvekilleri Sayın Rüştü Kurt, Edirne Milletvekili Sa
yın Mehmet Fuat Erçetin, Kırklareli Milletvekili Sayın trfan Gürpınar, İstanbul Milletvekili 
Sayın Mehmet Moğultay, Diyarbakır Milletvekili Sayın Hikmet Çetin, tçel Milletvekili Sayın 
Ekin Dikmen ve İstanbul Milletvekili Sayın Ali Haydar Erdoğan, bu araştırma önergesine ka
tıldıklarını birer tezkere ile Başkanlığımıza bildirmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 

İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususundaki görüşmelerde, sı
rasıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun gös
tereceği bir diğer imza sahibine söz verilecektir. 

Hükümet ve gruplar için konuşma süresi 20'şer dakika, imza sahibi için 10 dakikadır. 

Hükümet adına İçişleri Bakanı Sayın Aksu, buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar ve 20 arkadaşı tarafından verilen araştırma önergesi 
hakkında görüşlerimizi açıklamak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesile ile hepinize 
saygılarımı sunuyorum. 

Anayasamızda ifadesini bulduğu üzere, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve 
sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye, 29 Ekim 1923 tarihinde nihaî tercihini yaparak cumhu
riyeti ilan etmek suretiyle, çağdaş değerleri benimseme ve çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma 
yolunda ilk ve en önemli adımını atmıştır. Aradan geçen 67 yıllık süre içinde, genç Türkiye 
Cumhuriyeti büyük güçlüklere rağmen, hukuk, sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel alanda 
birbirini takip eden büyük atılımları gerçekleştirerek, dünya ülkeleri arasında itibarlı bir yer 
edinmeyi başarmış, böylece birçok millete de örnek teşkil etmiştir. Aynı zaman zarfında Batı 
dünyasıyla yoğun bir diyalog ve işbirliğine girerek, ileri, demokratik ülkeler önderliğinde oluş
turulan hemen hemen bütün milletlerarası kurumlarda yer almasını bilmiştir. 
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İnkâr edilmesi mümkün olmayan bütün bu ilerlemeler ortadayken ve bu ilerlemeler, Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetlerinin uyguladığı politikalar sonucu gerçekleşmiş iken, gene de irtica 
(gericilik) gibi kavramlar etrafında zaman zaman çeşitli tartışmaların gündeme getirildiği gö
rülmektedir. Bu çerçevede bu konular Türkiye Büyük Millet Meclisinde sık sık ele alınıp, ge
rekli izahat, Hükümetimiz tarafından verilmiştir. 

Sayın Ali Uyar ve arkadaşlarının araştırma önergesinin, daha önce verilenlerden tek ve 
dikkate değer farkı, laikliğin, sağlam, sağlıklı ve kalıcı temellere oturtulması için alınması ge
rekli önlemlerin tespiti gibi bir hususu ihtiva etmesidir. 

Şunu hemen açıkça ifade etmek isterim ki, devletin temel niteliklerinden biri olan laikli
ğin, ülkemizde, sağlam, sağlıklı ve kalıcı temellere sahip olduğu konusunda hiç kimsenin şüp
hesi olmaması gerekir. 

Şunu şöylece izah etmek mümkündür : Cumhuriyetin ilanını müteakip, 3 Mart 1924 tari
hinde Hilafet ilga edilmiş, aynı gün kabul edilen 429 sayılı Kanunla da, Seriye ve Evkaf Vekâ
leti kaldırılarak, laikliğe doğru ilk adım atılmıştır. Sonra da, 1937 yılında, devletin laik olduğu 
ilkesi, Anayasada yer almış ve o tarihten günümüze kadar uygulanan bütün Anayasalarda, la
iklik ilkesi sıkı bir biçimde korunmuştur. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; malumunuzdur ki, Anayasa hükümleri, yasama, 
yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan, temel 
hukuk kurallarıdır. Yine Anayasamızın emredici bir hükmü olarak, devletin şeklinin cumhuri
yet olduğu, cumhuriyetin nitelikleri, devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve baş
kentine ilişkin Anayasa hükümlerinin, yalnızca, değiştirilmesi değil, değiştirilmesinin teklif edil
mesi bile mümkün değildir. 

Türkiye'nin de imzaladığı, 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği İn
san Hakları Evrensel Beyannamesinin 18 inci maddesinde, Anayasamızın başlangıç bölümüy
le, 2, 14, 24, 25, 26, 69, 136 ve 174 üncü maddelerinde, Türk Ceza Kanununun 163, 175 ve 
178 inci maddelerinde, 6187, 2820, 2908 ve 1739 sayılı kanunlarda laiklik konusunda yer alan 
hükümler, hep belirttiğim bu mana doğrultusundadır. 

Sayın milletvekilleri, genel ve kabul görmüş tanımıyla laiklik, dinî ve dünyevî otoritelerin 
birbirinden ayrılması, din işlerinin ferdî, hususî sayılarak, kişilerin vicdanına terk edilmesi ve 
devletin, dinler karşısında tarafsız kalarak, din hürriyetini de diğer hürriyetler gibi teminat al
tına alması şeklinde anlaşılmaktadır. 

Yerleşmiş bu kabul dışında başka birtakım anlamlar aranılmamalı; birtakım zorlamalar
la, laiklik, din düşmanlığıymış gibi gösterilmemeli; Anayasa ve hukuk devletinin teminatı al
tındaki inançlara baskı aracı olarak kullanılmamalıdır. 

Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Atatürk'te, "Laiklik, sadece din ve dünya işlerinin 
birbirinden ayrılması demek değildir; bütün vatandaşların, vicdan, ibadet ve din hürriyetlerini 
tekeffül etmektir" diyor. 

Din gibi ulvi mefhum ve duygular, siyasete âlet edilmemeli, laiklik de, siyasî istismar aracı 
yapılmamalıdır. 
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Bu açıklamalardan sonra araştırma önergesinde yer alan bazı iddialara da temas etmek 
istiyorum. 

Şöyle iddialar var : İslamcı eğitim yuvaları; yasa dışı kurslar; ortaöğretim kurumlarında 
okutulması zorunlu tutulan din dersleri... Bu iddiaları ile önerge sahipleri neyi kastetmektedirler? 

Eğer kasıt, kanunlarımızın yasakladığı eğitim ise, bunun, diğer suç ve suçlar gibi tartışıl
ma yeri, bağımsız yargıdır. Hükümetimizin suç ve suçluları himaye ettiğini kimse söyleyemez 
ve bir tek örnek gösteremez. 

Okullarımızdaki din derslerine gelince : Din kültürü ve ahlak öğretiminin, ilk ve ortaöğ
retim kurumlarında okutulan mecburî dersler arasında yer alması ise, Anayasamızın 24 üncü 
maddesinin âmir hükmüdür. 

Şimdi biz, bu âmir hükmü uyguladığımız için mi suçlanıyoruz? 
Bu suçlamayı kabul etmemiz mümkün değildir. Bilakis, vatandaşlarımızın yüzde 92'si ta

rafından kabul edilen bu hüküm ile, eğitim birliği sağlanmış ve kısır çekişmelere son verilmiştir. 
Kaldı ki, Hükümetimiz, din eğitimi uygulamasında köklü değişiklikler yapmamış, yeni 

model ve usuller ortaya koymamıştır. 1946'lardan bu yana varlığını devam ettiren din eğitimi 
kurumları, hemen hemen aynı program ve kadrolarıyla bugün de varlığını sürdürmektedir. Di
ğer bir ifade ile, bu uygulama, iktidarlara göre değişen bir politik tercih meselesi olmayıp, mu-
tad bir devlet politikasıdır. Bu devlet politikası, gücünü millî iradeden ve Atatürk'ün şu veciz 
sözünden almaktadır; Atatürk diyor ki: "Bizde ruhbanlık yoktur. Hepimiz müsaviyiz ve dini
mizin ahkâmını mütesaviyen öğrenmeye mecburuz. Her fert, dinini, diyanetini, imanını öğ
renmek için bir yere muhtaçtır; orası da mekteptir." 

Demek ki, dinin okullarda öğretilmesine işaret buyuran, cumhuriyetimizin kurucusu Ata
türk'tür. 

önergede yer alan millî eğitim ve emniyet teşkilatı başta olmak üzere, tüm devlet'müesse
selerine sızma gayret ve taktikleri iddiası ise bütün devlet memurlarını töhmet altında bırakan, 
son derece üzücü ve talihsiz bir ifadedir. Müphem ve yuvarlak laflarla, mesnetsiz ve mücerret 
iddialarla, dürüst ve vatansever devlet memurlarına bühtanda bulunmak, hele güvenlik güçle
ri arasına âdeta nifak sokmaya çalışmak, kimseye bir şey kazandırmaz. 

Aranılan şartları haiz her Türk gencinin, askerî okullarda okumak; her vatandaşın, millî 
eğitim ve emniyet teşkilatında görev almak, hakkıdır. 

Yüzlerce emsali arasından seçilen adayların içinde, önergede, "sızma çabası" olarak ta
nımlanan kötü emel sahiplerinin de bulunması mümkündür. Ancak, her suç işleyen hakkında 
olduğu gibi, disiplin hükümleri de, disiplin suçu işleyenler için elbette uygulanacaktır. Nite
kim, bunun pek çok örneğini tespit etmek mümkündür. 

Yine önergede, yurt dışındaki bazı din görevlilerinin, Rabıta teşkilatından bir zamanlar 
maaş almış olması konusu vardır. 

Hükümetimizin öngördüğü bir uygulama olmamakla birlikte, kamuoyunda bütün boyut
larıyla tartışılmaz, bugün yürürlükte olmayan bu tatbikatla ilgili olarak, zamanında, devletin 
en üst makamınca gerekli açıklamalar yapılmıştır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cumhuriyetin kuruluşundan beri Türkiye'de dinin 
ortadan kaldırıldığı; laikliğin dinsizlik olduğu, dolayısıyla ülkede din ve vicdan hürriyetinin 
bulunmadığı gibi iddialardan hareketle, laik, demokratik rejimi yıkıp; yerine, teokratik esasla
ra göre yönetilen bir devlet kurulmasını isteyen, -az da olsa- grup veya kişilerin bulunduğu, 
devletin bilgisi ve kontrolü altındadır. 

1983-1990 tarihleri arasında (yedi yıllık dönemde) güvenlik kuvvetlerine, irtica iddiasıyla 
471 olay intikal etmiş; bu olaylara ilişkin olarak 2 619 kişi yakalanmış; bunlardan 507'si tutuk
lanıp, 2 112'si serbest bırakılmıştır. 

Ayrıca, büyük bir kısmı, disiplin yönetmeliğini protesto amacıyla üniversite öğrencileri 
tarafından yürütülen kanunsuz gösteri ve yürüyüş şeklinde tezahür eden olayların, devlet niza
mına yönelik olmadıkları, çıkarıldıkları mahkemelerce verilen kararlarla kesinlik kazanmıştır. 

İddiaların biri de, bazı çocukların zorla kaçırılarak, din eğitimine tabu tutulduğu şeklin
dedir. Bu konudaki bir habere, 1990 yılı başlarında bir gazetede yer verilmişse de, yapılan so
ruşturma sonucunda, haberin, gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır. Din eğitimi yapıldığı iddia 
edilen tstanbul-Fatih'teki yerin sahibi yakalanarak cumhuriyet savcılığına teslim edilmiş; cum
huriyet savcılığınca, takipsizlik kararı verilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, irtica, geriye dönüş demektir. Oysa ANAP İktidarı olarak, Türki
ye'yi» ileri ve modern bir ülke yapmaya azmettik. Bu, Hükümet programımızda da ifade ettiği
miz temel sloganımızdır. Biz, geriye değil, gelişmeye, kalkınmaya ve modernleşmeye gidiyoruz; 
Türkiye'yi bu yoldan döndürmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir. Biz, böyle yersiz ithamlar
dan ürkmeyiz, hak bildiğimiz yoldan da şaşmayız. Biz ekonomik meseleleri çözerken, Türki
ye'yi, demokrasiye gerçekten inanmış insanlar ülkesi haline getirmeye çalışıyoruz. Biliniz ki, 
demokrasi olmayan yerde çağdaşlık olmaz. Batı'yı örnek alıyorsak, aynı ölçüleri burada da 
uygulayacağız; biz de onu yapıyoruz. Yoksa, çifte standart uygulayarak bir yere varmak müm
kün değildir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, şu 141; 142'yi kaldın verelim, o zaman. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen hatibin sözünü kesmeyiniz. 

tCtŞLERt BAKANI ABDÜLKADÎR AKSU (Devamla) — Memleketimizde, çeşitli şekil
lerde düşünen, inanan , yaşayan birçok insan var. Bunlar arasında bir ayırım yapılamaz, bun
lar birbirinden koparılamaz. Devlet nizamını ve kaidelerini bozmadan, herkesin inancına say
gı göstererek, genel bir hoşgörü içinde, insanları severek, değişik inançtaki insanların, sevgi, 
saygı ve müsamaha ile karşılanabileceğine inanarak, millî birlik ve beraberliğimizi sağlamak 
mecbiriyetindeyiz. Demokrasinin de gereği bu değil mi?... Ama, bunu sadece bizim benimse
memiz yetmez. Temennimiz, herkesin bunu benimsemesidir, özellikle, laiklik, günlük politi
kanın, siyasî hesapların dışına çıkarılmalıdır. İnanınız ki, bunlar kimseye fayda sağlamaz; sa
dece, güzel vatanımızda sosyal barışı ve huzuru, birliği bozmaya sebep olur. 

Din, bir sosyal vakıa ve ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı devlet olarak siz gideremezseniz, işte o za
man, yetkisiz, bilgisiz birtakım kişiler "biz karşılıyoruz" derler, hatta bu görünüm altında devlet 
ve millet düşmanlığı bile yapabilirler. Bir şeyi zorla önlemek mümkün değildir. Doğrusunu, 
iyisini ikame etmeden, kapattığınızın, kaldırdığınızın yerine kaçak olarak bir başkası açılır; onu 
kapatırsınız, bir diğeri açılır... Çektiğimiz sıkıntılar da bundandır. 
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Bunun içindir ki, biz Hükümet olarak, okullardaki din derslerinde, müfredatı tam olarak 
uygulayarak, Diyanet tşleri Başkanlığı kadrolarını geliştirip, yetenekli, tecrübeli, bilgili din adam
larının köylere kadar ulaşmasını sağlayarak bunu önlüyoruz. Laiklik prensibi çerçevesinde ge
rekli eğitimi veriyor, gerekli kontrolü yapıyoruz. Bunlar, laikliği tam anlamıyla sağlayacak en 
iyi, en akılcı tedbirlerdir. Devlet, kendi gücüyle ayakta durur; kimsenin himmet ve himayesiyle 
değil. Devletin bu gücüne dayanarak, din ve vicdan hürriyetini ve fikirlerin geniş planda her
kes tarafından tartışılmasını sağlarsak, işte o zaman tehlikeli cereyanlara yol açmayız. 

Birtakım yanlış düşüncelerle, yakın çevredeki değişmelere özentilerle dinî bölücülük ya
pan, Türk vatandaşlığından çıkarılan kişilerce veya başka çevrelerce yurt dışından yapılan kış
kırtmalara âlet olan, hatta, sadece kendilerinin dindar olduklarını iddia eden, din kisvesi al
tında devlet düşmanlığına münferit olarak sürüklenenler olabilir. Ama, bunlar vardır diye, yüzde 
99'u Müslüman olan bir milletin tertemiz fertlerini tedirgin etmeye de kimsenin hakkı yoktur. 
Böylesine bağnazlık içinde bulunanlara elbette göz açtırmayız; gerekli takibatı yapar, tedbirini 
alırız, alıyoruz, Faaliyetleri suç noktasına gelirse, yakalarız; yakalıyor ve mahkemeye de veriyoruz. 

Biraz önce bu kürsüde konuşan Sayın tnönü, bizden, düşünce hürriyeti konusunda da gö
rüşlerimizi bildirmemizi istediler. Evet, biz de Sayın inönü'nün dediği gibi, her zaman, düşün
ce hürriyetinden yana olduğumuzu ilan ettik. Kişilerin düşünce ve inançlarından dolayı mua
heze edilmesine, cezalandırılmasına karşıyız; ama, böylesine istismara müsait konuları, siyasî 
hesapları alevlendirmeyelim; bundan vazgeçip, Türkiye'yi yeni huzursuzluklara ve kutuplaş
malara götürecek davranışlardan da kaçınalım. Türkiye'nin gündeminde bu kadar ekonomik 
ve sosyal mesele varken, bunların halli yolunda gösterdiğimiz çabalarla, kısa zamanda büyük 
mesafeler almışken, yeni huzursuzluk ve istikrarsızlık kaynakları yaratmayalım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan Partisi olarak, kuruluşumuzdan ve iktida
ra gelişimizden bu yana, hep kavgasız, barış içinde, huzur ve sevgi dolu bir Türkiye için çalış
tık. Bizim ana misyonumuz, birleştirmektir. Hiçbir zaman ayırımcı olmadık. Türkiye'nin me
selelerinin, kavga ile, istismar ile, sansasyon ile, slogan ile değil; hoşgörü ortamında akılcı ça
lışmalarla halledilebileceğine inanıyoruz. Hükümetimiz, insan haklarına saygılı, Atatürk mil
liyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini 
bu nitelikleriyle benimsemiş, geliştirmeyi ve yüceltmeyi kendisine esas hedef ittihaz etmiştir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, önergenin reddini arz eder, hepinize en derin saygılarımı suna
rım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın trfan Demiralp, 
Buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; irtica hareketlerinin amaç ve boyutlarının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması 
açılmasını isteyen önerge üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini açıklayacağım. Yü
ce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Laiklik, Türkiye Cumhuriyetinin Anayasasında özenle yer alan ve Cumhuriyetimizin ku
ruluşundan bugüne kadar üzerinde titizlikle durulan bir husustur. Şayet, Türkiye'de laiklik dı
şı bir eğitim yapıldığı iddiaları varsa bazı çevrelerin, Türkiye'nin laik devlet düzenini değiştirmeye 
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çalıştıkları iddiaları varsa ve bunlara ilaveten, Hükümetin, bütün bu iddialara karşı kayıtsız 
olduğu söyleniyorsa, bunların incelenmesinde, laik Türk toplumunun huzuru bakımından ya
rar vardır. 

Sayın milletvekilleri, öncelikle, laiklik ve irtica kelimelerinin anlamını ve bunun Türkiye 
Cumhuriyetinin siyasal yapısındaki yerini iyice ve açıklıkla tespit etmek zorundayız. Bu konu
da bugüne kadar bir anlam kargaşası yaşanmış olduğu bir gerçektir. 

Türkiye'de yaşayan tüm çevreler, şayet bu iki kelimenin ne anlama geldiği ve devlet yapısı 
içerisinde bunun ne şekilde uygulanacağı konusunda fikir birliğine varamazsa, probleme çö
züm getirmek mümkün değildir. 

Cumhuriyetimizin temel ilkelerinden olan, demokrasi, hukuk devleti ve kuvvetler ayırımı 
gibi konularda birbirlerinden ayrı düşünmeyen insanlarımızın, laiklik ve irtica konularında bazı 
çevrelerin yaratmaya kavram kargaşasına istemeden alet olmalarını önlemek için, bu konunun 
Yüce Meclisin gündemine alınmasını ve enine boyuna incelenmesi gerektiği inancındayız. 

Anayasamızın "Cumhuriyetin Nitelikleri" başlığı altındaki 2 nci maddesinde, Türkiye Cum
huriyetinin, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu açıklıkla belirtilmektedir. 

Laik devlet, dinle devlet işlerinin birbirinden ayrı tutulduğu devlet şekli demektir. Laik 
devlet ilkesine karşı olanların amacı, devleti, ya dinî esaslara dayanan bir hale sokmak veya 
devleti, din ile, dinî vecibelerini yerine getiren insanlarımızla karşı karşıya getiren, mücadele 
eden şekle sokmaktır. 

Tarihin çeşitli dönemlerine baktığınızda, insanların, dinî inançlarından koparılmaya çalı
şıldığını; ancak buna, tarihin hiçbir döneminde muvaffak olunamadığını görmekteyiz. İnsan
lar arasında kardeşlik, dostluk, iyi niyet gibi, toplumu birbirine bağlayan unsurların yerleşme
sinde ve yeşermesinde çok önemli bir yeri olan dinin, laik devlet sisteminin özüne uygun bir 
şekilde desteklenmesi ve öğretilmesi gerektiği inancındayız. Dinin, devletlerin ve özellikle Türkiye 
Cumhuriyetinin yönetim biçimi olarak kabul edilmesinin ve bugün de bu yolda çaba sarf edil
mesinin son derece yanlış ve hatta hiçbir zaman mümkün olmaması gerektiği inancındayız. 
Hukukun üstünlüğünün esas olduğu, çoğulcu demokrasi prensiplerinin hâkim kılındığı bir devlet 
yapısında, dinî inançların da gerekli kıldığı şekilde, birbirini seven ve saygı duyan insanlardan 
oluşan bir devlet, bizim hedefimizdir. 

Sayın milletvekilleri, zaten, laiklik, dinle devlet işlerinin ayrılması demek olduğuna göre, 
dinî inançlarına bağlı bir toplum, hiçbir zaman laisizme aykırı bir durum teşkil etmemektedir. 
Biz, laikliği, nüfusunun yüzde 99'u Müslüman olan milletimizin, dininin vazgeçilmez bir te
minatı olarak görmekteyiz. Bu nedenledir ki, birtakım iç ve dış odakların etkisi ile, laikliği 
kendi arzularına göre düzenlemek isteyenlere veya Türkiye Cumhuriyeti Anayasasından tama
men kaldırmak isteyenlere karşı, şiddetle karşı olduğumuzu burada bir defa daha söylemenin 
yararlı olduğu inancındayım. 

Milletimizin dinî inançlarıyla ve devlet geleneğimizle hiçbir benzerliği olmayan ve kendine öz
gü bir îslâm devleti yaratma çabaları içerisinde olan ülkelere, bunların yöneticilerine ve şayet 
varsa, bunların Türkiye'deki uzantılarına da şiddetle karşıyız. 
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Toplumumuzun yüzde 99'unun paylaştığı İslam dini teknolojiye, kalkınmaya ve çağdaş 
bir toplum olmaya engel teşkil etmediği gibi, Yüce Peygamberimizin de hadislerinde yer aldığı 
şekilde, buna destek olan yüce bir inançtır. Böylesine bir insan sevgisi taşıyan, insanların me
denî ve insancıl olmaları için yol gösteren tslam dininin, devlet yönetim şekli olarak düşünül
mesi veya kabul edilmesi, çok çeşitli karışıklıklara neden olacağı gibi, dinimizin yüceliğine ve 
bu yüce dine inanan dindarlarımıza ve insanlarımıza da gölge düşürür. 

Bu nedenledir ki, biz, halkımızın inancı olan din ile, yönetim şeklinin, birbirinden tama
men ayrı tutulmasının vazgeçilmez olduğu inancındayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; burada, Yüce Türk Milletini temsil eden Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin mensupları olarak, dinin, siyasetin içine sokulmasına hep birlikte engel 
olmak zorundayız. Yüce dinimizi, siyasetin hedefine varmada bir araç olarak kullanmak iste
yen kişi ve çevrelerin bu tür çabalarına engel olmak için, gereken tüm tedbirleri bu çatı altında 
almak zorundayız. Böyle yapmakla, dinimizi ve inanç sahibi insanlarımızı, birtakım kötü ni
yetli kişilerin ve çevrelerin istismarından da kurtarmış olacağız. 

Hiç kimse ve hiçbir çevre, "Müslümanım" diyen insanlardan birinin diğerinden daha iyi 
Müslüman olduğunu iddia edemez. Çünkü bunun takdiri tamamıyla Yüce Allah'a aittir. Dini
mizde, diğer dinlerde olduğu şekilde hiçbir kimseye, Yüce Allah'ın temsilcisi sıfatıyla hareket 
etmesine izin verilmemiştir. O halde, inanç sahibi insanlar, laik devletin sağladığı imkânlar içe
risinde, hiçbir korkuya veya endişeye kapılmadan, dinî.inançlarını yerine getirebilmelidirler. 
Ayrıca, laik devletin sağladığı şartlar içerisinde, Müslümanlar, çocuklarına Müslümanlığın 
gereklerini serbestçe öğretme imkânına da sahip olmalıdırlar. Esasen, dinini öğrenmek iste
yen kişilere bu imkânı yaratmak ve gerekli eğitim ve öğretim ortamını sağlamak da, laik dev
letin görevlerinden bir tanesidir. Ancak, yine, laik devlet, hiç kimsenin, dinimizin kuralla
rını yerine getirmesi için zorlanamayacağını da dikkate alarak, gereken tedbirleri almak zo
rundadır. 

Sayın milletvekilleri, kamuoyumuzda son yıllarda tartışılan en önemli konulardan biri de, 
türban ve başörtüsü olayıdır. Türban ve başörtüsüyle irtica arasında doğrudan bir bağ kur
mak yanlıştır. İsteyen, başını örtebilmelidir. Devlet, başını örtene, toplum içerisinde bunu ra
hatça yapabilmesine imkân sağlamakla görevli olduğu gibi, başını örtmek istemeyenlerin de 
herhangi bir baskıya maruz kalmasına izin vermemelidir. Bu, laik devletin görevidir. 

Büyük Atatürk'ün, cumhuriyetin kuruluşundan beri irticayla ilgili olarak ortaya koymuş 
olduğu ölçülere, milletimiz yürekten inanmıştır. Hiç kimse, bu ölçüleri, zaman ve şartları ba
hane ederek, işine geldiği gibi değiştirme hakkına da sahip değildir. Biz, Doğru Yol Partisi Grubu 
olarak, Atatürk'ün irticayla ilgili olarak ortaya koymuş olduğu prensipleri yürekten destekli
yoruz. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, dindar olmayı ve bütün bunların gereklerini yerine getir
meyi irtica olarak kabul etmiyoruz. Türban veya başörtüsü olayı, inançların gereği değil de, 
belli bir ideolojinin sembolü haline getiriliyorsa, işte o zaman yapılacak iş, bunu bütün boyut
larıyla ele almak, kadınlarımızı ve genç kızlarımızı emellerine alet etmeye çalışan mihrakların 
üzerine gitmektir. 

KADÎR DEMİR (Konya) — O, SHP'nin ağzı. 
İRFAN DEMİRALP (Devamla) — 12 Eytül'ün gerekçeleri arasında, irtica da olduğuna 

göre, 12 Eylül döneminde ve onun uzantısı olan bu İktidar döneminde, irtica tehlikesinin ortadan 
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kaldırılması için ne yapılmıştır? Devletin çeşitli organlarının almış olduğu veya almamış oldu
ğu tedbirler var mıdır? Millî Güvenlik Kurulu bu konuyu görüşmüş ve ne gibi önlemler alın
ması gerektiği şeklinde, herhangi bir görüş ortaya koymuş mudur? Türkiye'de irticaî hareket
leri destekleyen dış mihraklar veya ülkeler ile ilgili herhangi bir tetkik veya tespit yapılmış mı
dır? Biz Doğru Yol Partisi Grubu olarak, bütün soruların cevap bulmasını ve cevap bulması 
için de, bu Meclis araştırması önergesinin kabul edilerek, çok yönlü, detaylı bir araştırmanın 
yapılmasını gerekli görüyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demiralp. 
SHP Grubu adına Sayın Ali Uyar, buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA ALİ UYAR (Hatay) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; irtica 

hareketlerinin amaç ve boyutlarını, iç ve dış destekçilerini bulmak ve laikliği, sağlıklı ve kalıcı 
temellere oturtmak için alınacak önlemleri tespit etmek gayesiyle bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin, arkadaşlarımla birlikte verdiğimiz önerge üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi, grubum ve şahsım adına en içten 
sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, maddî ve politik bir çıkar beklemeden dinî vecibelerini yerine geti
renlere sonsuz saygımız vardır. Biz, oy almak veya maddî çıkar sağlamak için dindar görünen
lere ve din istismarı yapanlara karşıyız. 

Sayın milletvekilleri, bilim adamlarına, aydınlara, düşünürlere, yazarlara, basına saldırı
lar, birbirini izliyor, cinayetlerin ardı arkası kesilmiyor... 

Din kültürü ve ahlak dersleri isteğe bağlı olması lazım gelirken, zorunlu hale getirilmiştir. 
Ayrıca, uygulama da medrese yöntemlerine indirgenmiştir. 

Laik Türkiye Cumhuriyetinde, yasa yoluyla, faaliyetlerden alıkonulan tarikatçılık, eski
sinden çok daha güçlü ve yaygın faaliyet göstererek, siyasî yaşantımızda varlığını ve etkinliğini 
göstermektedir. Tarikatlar, çeşitli partilere sızmış, onlara egemen olma çabasını sUrekli olarak 
göstermektedirler. Dinî eğitim alanında bir nevi dinsel gerilla savaşı sürdüren bu tarikatlar, yurt 
içinde bazı nüfuzlu kişiler ve ailelerle ve ayrıca yurt dışı kaynakların yardımıyla, ortaçağ Hıris
tiyanlığının skolastiğini andıran bağnazlıklar sergileyen yatılı yurt ve pansiyonlar açmaktadır
lar. Bu yurt ve pansiyonlara kendi isteğiyle gelenlerin yanı sıra, zorla getirilerek alıkonulan kör
pe dimağlar, yıkanarak, ulusal kalkınma yerine, ahiret yaşamına hazırlanmaktadırlar. 

Değişik zaman ve yerlerde, çember sakallı, takkeli genç ve ihtiyar erkeklerle, türbanlı, ka
ra çarşaflı kadınların, şeriat lehinde sloganlar atarak yürüyüş yapmaları; niçin ve kime karşı 
yaptıklarını bilmeden, halkı ayaklanmaya teşvik eden cihat çağrılan; 240'ın üstünde yurt ve 
pansiyonda, 80 binin üstünde çocuğun ve ayrıca 4 700'ün Üstünde, çoğu denetimsiz Kur'an 
kursunda 155 binin üstünde çocuğun şeriatçı eğitime tabi tutulması; yakın bir zamanda Refah 
Partili belediye başkanlarının "Laikliği deldik" diye konuşma yapmaları; dışarıdan gelen din 
adamlarının, rahat bir şekilde, şeriatı özendiren ve benimseten öğretileri serbestçe yapmaları; 
yurt dışından sokulan kasetler, broşürler ve kitaplarla yaygın bir şekilde yapılan şeriata dayalı 
Islâmî devlet propagandasına bakıldığında, Türkiye'de irtica özleminin olmadığını iddia et
mek olanaksızdır. 
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Değerli milletvekilleri, "gerici" terimi, yerli yersiz, değişik çevrelerde, değişik zaman ve 
mekânlarda çok kullanılan bir terimdir. Sözlükteki anlamı şöyledir : "Toplumda yeniliklere 
değer vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni geri getirmeye çalışan kimseye ve
ya görüşe gerici denir." 

Ülkemizde, son yıllarda, düşünce akımlarındaki gelişim ve kültür düzeyindeki fark edilir 
ilerleme, her konuda olduğu gibi, şeriatçılık konusunda da, yeni ve akla yatkın yorumlar getir
miştir. Yeni yorum biçimiyle gericilik, sadece, politik, hukukî ve sosyal yapının, dinsel açıdan 
değerlendirilmesi ve bunların dine uygunluğunun zorunlu olduğunun savunulması anlamını 
taşımamaktadır. Gericilik, toplumsal gelişime, yeniliklere karşı eylem ve akımları ifade eder. 
Buna göre, bu tür akım ve eylemlerin, dinsel nitelikte olması zorunlu değildir. Dinsel nitelik 
taşımadan da, bozuk düzenin yapısının olduğu gibi tutulmasını savunmak da gericiliktir. 

Toplumu tümünden ve temelinden kapsayan ve hedefleyen değişmeler, genel olarak "ileri
ci akımlar" diye tanımlanır. Bu duruma göre, ilerici akıma, tutum ve davranışlara karşı olan 
eylemler, gerici eylemlerdir. Bu tür gerici akım ve eylemler, düzen değişikliğinden doğan çıkar 
kayıplarının ürünüdür. Yani, ilerici eylemden önceki bozuk düzenin, çarpık düzenin ve sömü
rüye dayalı düzenin sağladığı çıkarların, ilerici akımlarla yok olması, çıkarcı çevrelerin, gerici 
eylemlerine yol açmaktadır. Tarih, bir bakıma bu iki dengenin, yani, ileri-geri kavgasının yazılı 
bir belgeselidir. Tarih boyunca girişilen her türlü değişim, daima karşıt bir güçle karşılaşmıştır. 
Bu karşı çıkışta, çıkarları tehlikeye giren yerli ve yabancı çıkar çevreleri, tutucu çevrelerin kut
sal inançlarını kullanarak, sömürerek, onları, değişim yanlısı ilericilerin üzerine saldırtmışlardır. 

Değerli milletvekilleri, tarihsel bir zorunluluk gereği, insanın doğası gereği, bütün az ge
lişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de, halkın bilinçlenmesi gerçekleşmektedir. Bu bilinç
lenme, elbette, belirli bir çıkar çevresinin egemenliğine karşı, sömürülenlerin, kendi düzenleri
ni kurmalanyla, kendi siyasî iktidarlarını kurmalanyla sonuçlanacaktır; bundan hiç kimsenin 
kuşkusu olmasın. Bu bir doğa yasası, bu bir toplumsal yasadır. Bunun aksini düşünmek, bili
mi inkâr etmektir. Zira, tarih, bu tür gelişime tanıktır. 

Tarih, haklıdan ve aydınlıktan yanadır, halktan yanadır. Halkçı, gerçekten halktan yana 
politik ve toplumsal düzenlerin kurulması çabası, var olan bozuk düzenden yararlanan, ege
men sömürücü çevrelerce elbette istenmemektedir. Bu değişime karşı çıkanlar, müttefik ara
maktadırlar. Bu müttefikler de, nedenini ve sonucunu hiç düşünmeden saldıran, tutucu güç
lerdir. Teali-i İslam Cemiyeti, Mukaddesatı Muhafaza Cemiyeti, Tarik-i Salâh Cemiyeti, Salta
natı Koruma Cemiyeti, Hind Uhuvvet ve Hilafet-i İslam iye Cemiyeti, ingiliz Muhipleri Cemi
yeti, Amerikan Mandacıları, Anzavur İsyanı, Gerede isyanları, Delibaş isyanları, Çapanoğlu 
isyanları ve niceleri bunlara örnek olarak gösterilebilir. 

Değerli milletvekilleri, Osmanlı imparatorluğunda her yeniliğe karşı çıkarak, değişik za
man ve yerlerde ayaklanarak, imparatorluğu zayıflatan, çağın gerisinde bırakan bu güçlerin, 
Türkiye Cumhuriyetini de rahatsız edeceği kuşkusuzdu Tarihten ders alan büyük dahi Ulu ön
der, bunun için laikliği gündeme getirmiş ve yaşama geçirmiştir. Din ve Devlet işlerini birbirin
den ayırarak, devlet işlerine dinî prensiplerin dışında tutma anlamına gelen, vicdan ve inanç 
özgürlüğüne dayanan laiklik prensibi, Fransızcadan Türkçeye geçmiştir. Kelimenin aslı Yunan
cadır. Bu kelime, Yunancada, din adamı sıfatını taşımayan kişiler için kullanılırdı. 
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Laiklik ilkesinin tarihi, kral ve imparatorlar ile papalık makamı arasında meydana gelen 
mücadelenin bir tarihidir. Yani laiklik, kilise devlet mücadelesinin bir ürünü olarak çıkmıştır. 
Kilise ile devlet arasında geçen bu mücadeleler yüzyıllarca sürmüş ve Avrupa'yı kana boyamış
tır. Kardeşi kardeşe düşüren ve milyonlarca insanın hayatına mal olan bu din ve mezhep kavga
ları 18 inci Yüzyıla kadar sürmüştür. 

Bu tarihlerde, aydınların, düşünürlerin ve bilim adamlarının etkin mücadeleleri neticesin
de ortaya atılan ve geliştirilen yeni anlayışla, kralların ve imparatorların ilahî hakları reddedili
yor; siyasî iktidar, milletin oyuna dayanıyor ve ona karşı sorumlu tutuluyordu. Bu anlayış, "Vic
dan hürriyeti" denilen fikri de beraberinde getiriyor, aynı zamanda modern demokrasinin te-
milini atıyordu, tşte bu anlayış, dinin, devletin siyasî hayatında önemli bir güce sahip olmasını 
da ortadan kaldırıyordu. Yani, din ile devlet işlerini ayırıyor ve Avrupa'yı kana boyayan toplu 
katliamlar bu suretle sona eriyordu. 

Değerli milletvekilleri, din işlerini devlet işlerinden ayıran ilk ülke, Amerika Birleşik Dev
letleri olmuştur; Anayasasında, din hürriyetini ve kanunlar karşısında da bütün dinlerin eşitli
ği prensibini kabul etmiştir.- Benzer gelişmeler, Avrupa'da 1789 ihtilalinden sonra görülmüş
tür. 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesinin 10 uncu maddesi, din, fikir ve ka
naat hürriyetini düzenlemiştir. Bunun dışında, Birleşmiş Milletler tnsan Hakları Evrensel Be
yannamenin 18 inci maddesi, 1953 tarihinde kabul edilen tnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 
9 uncu maddesi ve 1966 yılında kabul edilen Medenî ve Siyasî Haklara ilişkin Uluslararası An
laşmanın 18 inci maddesi, din ve vicdan hürriyetini teminat altına almıştır. 

Türkiye'de de, 1924'ten itibaren çıkarılan bazı kanunlarla laiklik ilkesinin temelleri atıl
mıştır. 1924 yılında çıkarılan Hilafetin tlgası ile Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1925'te çıkarılan 
Şer'iye Vekâletinin tlgası Hakkındaki Kanun; Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Tür
bedarlıklar tle Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun; 1926 tarihli Türk Medeni 
Kanunu; 1928'de çıkarılan 1222 sayılı Kanun, bunların başlıcalarıdtr. Yanı sıra, 1937 yılında 
çıkarılan 3115 sayılı Yasa ile CHP'nin altı oku olarak bilinen belli ilkeler, Anayasanın 2 nci 
maddesine, "cumhuriyetin nitelikleri" olarak konulmuştur. Bu suretle, laiklik ilkesi de, Ana
yasaya resmen girmiştir. Nitekim, Anayasamızın 24 üncü maddesinde, "Din ve Vicdan Hürriyeti" 
başlığı altında, "Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir'.' denilerek, kişilerin 
bu alandaki özgürlükleri teminat altına alınmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Osmanlı imparatorluğu, çok uluslu dinin damgasını vurduğu te
okratik özellikteki bir yapıya sahipti. Son iki yüzyılda çöküş süreciyle birlikte, değişik ulusla
rın bağımsızlık mücadelesi iç içe girmişti, imparatorluğun yıkıntıları üzerine modern Türkiye 
Cumhuriyetini kuran aydın kadro, Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa'da gerici güçlerin sebep 
olduğu olaylardan ders çıkarmış, genç cumhuriyetin, bu mezhep çatışmasından korunması için, 
laik ve üniter devletin temellerini atmışlardır. Cumhuriyet devletinin temellerini oturtabilmek 
için, şeriat ve bölücülüğe karşı etkin önlemler gerekiyordu, tşte, laik devlet yapısı, şeriatçılığa, 
mezhep çatışmasına karşı, ülkenin birlik ve beraberliğini koruyan en önemli ilkedir. Hür, de
mokratik parlamenter düzenin ve rejimin en sağlam güvencesi olan laiklik ilkesi, zamanla sal
dırıya uğramaya başlamış ve bugün, başta Sayın Meclis Başkanı olmak üzere, aydınların, dü
şünürlerin, yargı organlarının, bilim çevrelerinin, bunun üzerine dikkatleri çekmesine neden 
olmuştur. 
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Sayın milletvekilleri, 12 Eylül 1980'den sonra başa geçen askerî yöneticilerin, başta, cum
huriyeti kuran CHP olmak üzere, tüm siyasî partilerin bir anda kapatmasına karşılık, gerici 
yurt ve pansiyonların faaliyetlerine karışmamaları; bu dönemde her sokakta denetimsiz Kur'-
an kurslarının açılmasına karşılık, Atatürk ilke ve devrimlerini savunanların zindanlara atıl
ması, gerici çevrelerin ekmeğine yağ sürmüştür. 

Ayrıca, yurt dışındaki devlet görevlilerine, "Rabıta" denilen, gerici, şeriatçı ve Türkiye 
üzerinde kötü emeller besleyen kara örgütün maaş vermesini, Sayın Evren'in onaylaması ve 
"Gerekirse tekrar onaylarım" demesi, ibret vericidir. 

Yanı sıra, Atatürk'ten en çok söz edildiği bu dönemde, ders kitaplarından Atatürk ile ilgi
li şiirlerin çıkarılması, gönüllü olması lazım gelen din derslerinin zorunlu yapılması, Darwin 
teorisinin ders kitaplarından çıkarılması için girişimler hep bu döneme rastlar. 

Yine 12 Eylül'den sonra, liselere, ;daha çok, din dersi öğretmeninin atanması dikkat çeki
cidir. örneğin, 1987 yılında 950 din dersi öğretmenine karşılık, 400 kimya, 400 fizik, 450 biyo
loji, 350 matematik öğretmeni atanmıştır; 1988'de ise 750 din dersi öğretmenine karşılık, 215 
kimya, 260 fizik, 50 biyoloji, 178 matematik öğretmeni atanmıştır. 

Bütün bu gelişmelerden başka, Diyanet, her yıl 4,5 milyon adet kitap bastırıp, bedava da
ğıtıyor. Ayrıca, Başkanlığın girişimiyle, TRT ve Anadolu Üniversitesinde, yanı sıra, Açıköğre-
tim Fakültesine>bağh ilahiyat Bölümü kurularak, TV'den naklen din dersi verilmesi için yo
ğun çabalar sürdürülüyor. 

Sayın milletvekilleri, 1980'lerin Türkiyesinde kara güçler, topluma egemen olma savaşını, 
giderek hızlanan bir etkinlikle sürdürüyor. Çağdaşlığın temeli demokrasi ve cumhuriyetin te
minatı olan laiklik ilkesi, bağnazlığın karanlık kuyusuna gömülüyor. Bu, Türkiye'nin yıllardır 
çektiği, fakat bir türlü dindiremediği bir baş ağrısıdır. 

Sayın milletvekilleri, sahte milliyetçilik sloganlarıyla bezenen komprador dinciliğinin ko
rumaya yöneldiği şey, ne ulusal değerler ve ne de dinsel duygulardır. Din tartışmasını kışkırtıp, 
dinsel duyguları körükleyerek, halkı bölmek; arkasından da, yeraltı ve yerüstü zenginlikler, ulusal 
sanayi konuları ve ekonomik bağımsızlığı savunan düşünürleri, yazarları, öğrencileri, dürüst 
yöneticileri ve aydın politikacıları, kutsal inançlar uğruna susturulması gereken hedefler gibi 
göstermek, emperyalizmin ve onun maşası yerli gericilerin başvurduğu en etkin silahtır. 

Değerli milletvekilleri, bir kısmı yurt içinde, bir kısmı yurt dışındaki bazı kuruluşlar tara
fından beslenen dinî örgütlerin amacı, Türkiye'yi, Ortadoğu'daki tslamî cephe içine sokmak
tır. Fakat, Türkiye Cumhuriyetinin, dinî amaçlı değil, siyasî bilinç devleti olarak hareket ede
ceği ve laiklik ilkesinin, dinî amaçla hareket etmesini önleyeceği bir gerçektir. Bu nedenle, laik
lik ilkesi kaldırılırsa, dinî amaçla, tslamî cephe içinde kolaylıkla yer alınır. Bunun yanında, 
siyasî amaçların da rol oynadığı, iyi bilinen bir başka gerçektir. 

Değişik zaman ve yerlerde yapılan mitingler, düzenlenen yürüyüşlerde atılan sloganlar ara
sında, üzerinde önemle durulması gereken bir slogan vardır : "Sınırsız tslam devleti". 

Bu sloganla tüm Müslümanların tek bir devlet çatısı altında birleşmeleri amaçlanmakta
dır; diğer Müslüman devletlerle aramızdaki sınırların kaldırılması istenmektedir. 

Bu slogan, 6 Eylül 1980'de Konya'da yapılan mitingde büyük bir cüretle atılmıştır. Gerçi, 
yalnız Konya mitinginde değil, 14-15 Eylül 1984'te istanbul'da Aydınlar Ocağında yapılan 
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toplantıda, aynı doğrultuda kapsamlı konuşmalar yapılmıştır. Tüm Müslüman milletlerin bir 
araya gelerek bir cihan devleti kurmaları ve Türkler artık yorgun oldukları için, bu işte öncülü
ğü Araplara bırakmaları isteniliyor. Yani, Türkiye Cumhuriyeti, sınırsız tslam devleti içinde 
eriyecek... 

Din kisvesi altında varlığımıza kasteden dış kaynaklı kara tehlikenin bu çirkin sesi, Ev-
ren'in Cumhurbaşkanlığı döneminde ve Aydınlar Ocağında yükselmiştir. 

Değerli milletvekilleri, yurt dışından parasal destek gören tarikatlar, başta Millî Eğitim 
Bakanlığı ve emniyet teşkilatı olmak üzere, tüm kamu kesimlerinde etkinliklerini artırma ça
baları içindedirler. Zaman zaman, silahlı kuvvetlerden de bu nedenle tasfiyeler yapılmaktadır. 
Değişik zamanlarda, bunların tehlikelerine karşı yükselen seslere kulak asmamak, Hükümetin 
temel politikası haline gelmiştir. Başta yargı organları olmak üzere, rektörler, dekanlar, öğre
tim üyeleri, diğer demokratik kitle örgütlerinin sürekli ikazları karşısında, Hükümetin, âdeta 
"Size ne? İstedikleri gibi hareket ederler, diledikleri gibi örgütlenirler" dercesine takındığı tu
tum, gerici faaliyetlere cesaret vermiyor mu? 

Hükürnetin bu tutumundan yararlanan tarikatların, "yurt" ve "pansiyon" adı altında, 
daha çok fakir çocuklara el attıkları, hatta silahlı eğitim yaptırdıkları söylentileri vardır. Sayı
ları 240 civarında olan bu tür yurt ve pansiyonlarda, 80 binin üzerinde çocuğun eğitim gördü
ğü, beyninin yıkandığı, tarikat şeyhlerinin her dediğinin yerine getirilmesi, lazım gelen kutsal 
bir buyruk olduğunun, körpe beyinlere âdeta nakşedildiği iddia edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, hukukun, hukuk devletinin ve laik cumhuriyetin, korkmadan, yıl
madan, aynı zamanda, gerileme bilmeyen kararlı ve tutarlı savunucusu olmak mecburiyetinde
yiz. Vatan sathına yayılan ve laik cumhuriyet esaslarını temelinden yıkıp, yerine, tslamî esasla
ra dayalı şeriat düzenini getirmeyi amaç edinen gerici ve yıkıcı akımlara karşı çıkmak, her va
tandaşın asıl görevi olmalıdır. En ufak bir gerici hareketin dahi müsamaha göremeyeceği, tam 
tersine, mutlaka ezileceği, Türkiye Cumhuriyetinin, bir dinî kuruluş olmayıp, aksine, siyasî bi
linç devleti olduğu; çağdaş uygarlık âleminin, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğu kanıtlan-
malıdır. 

Başta devlet güçleri olmak üzere, tüm zinde güçler, içine düştüğümüz bu acı duruma se
yirci kalamazlar, kalmamalıdırlar. 

Cumhuriyet Hükümetinin, tam bir açıkyüreklilikle, karanlık güçlere karşı cephe alması, 
tarihî ve anayasal görevdir. 

Bu kürsüde yemin edenler, ettikleri yeminin gereğini yerine getirmek mecburiyetindedirler. 
Türkiye Cumhuriyetinin varlığına karşı yapılmakta olan suikastin tertip ve icra merkezle

rinin ciddî bir şekilde denetim altına alınması, ivedi bir zaruret halini almıştır. Bütün bu gö
revleri, devlet ve hükümet sorumluları, her türlü siyasî tercih ve eğilimin üstünde ve titizlikle 
yerine getirmelidirler. 

Bu duygu ve düşüncelerle, önergemizi desteklemenizi diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşşekkür ederim Sayın Uyar. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Adil Küçük, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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ANAP GRUBU ADINA ADİL KÜÇÜK (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri; SHP Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar ve arkadaşlarının vermiş oldukları, irticaî 
faaliyetlerle ilgili Meclis araştırması açılması isteğini havi önerge üzerinde Anavatan Partimi
zin görüş ve düşüncelerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Heyeti
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Aslında, böylesine kapsamlı bir konuyu 20'şer dakikalık sınırlar içerisinde tartışmak doğ
ru değil, imkânsız da. Ama, vaktin müsaadesi nispetinde görüşlerimizi gayet açık, net bir şe
kilde ifadeye çalışacağım. 

HALİL ÇULHAOĞLU (tzmir) — Kabul ederseniz, çok uzun görüşürüz. 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Arkadaşlarımızı dinledim. Özellikle SHP sözcüsü arkada

şımızın, önergede tariflerini çizdiği, şekillerini anlattığı konularda -birtakım şeyler söylendiği 
halde- müşahhas bir tek misal veremeden, "şu şöyle olmuş da, onun için böyle dedim" diye
meden kürsüden inişini ve sadece bir ders verme üslubu içerisinde, hazır metni okuyuşunu ya
dırgamadım dersem, yalan söylemiş olurum. 

Üzerinde durduğumuz konu, her yıl muhtelif vesilelerle gündeme getirilen bir konu; 2 de
fa Meclis araştırması açılmış, 1 defa gizli görüşmede konu edilmiş. Buna rağmen, muhtevası 
hiçbir suretle değişmeyen yeni bir önerge ile karşı karşıyayız. 

Aşağı yukarı kırk yıldan beri, bazı kişiler, bazı kuruluşlar, bazı basın ve yayın organları, 
muntazam aralıklarla ve periyodik olarak, aynı güfte ve aynı bestelerle bir oyunu sahneye ko
yarlar. Oyunun adı, "irtica"; oyuncular, yukarıda isimlerini saydığım -fırsat bulursam daha 
sonra da izahatını vereceğim- kişi ve kuruluşlar; seyirci sayısı, 55 milyonda, yüzde bile verile
meyecek kadar küçük bir sayı. 

Bu görüşmelerde, SHP sözcüsü arkadaşlarımız, "İrtica hortluyor... Falan caminin imamı 
şöyle dedi; filan kursta gizli din dersleri veriliyor... Türbanlılar işi azıttı... Ayasofya'nın cami 
olarak açılmasını isteyenlerin esas maksadı o değildir; şudur, budur... Nereye gidiyoruz? Ana
vatan Partisi irticaya yeşil ışık yakıyor; 12 Eylül, irticaya kol kanat gerdi... İrticacılardan hesap 
soracağız... tmam-hatip liselerinin sayısı her geçen gün artıyor; ilahiyat fakültelerinin talebe 
adetleri yükseliyor, şudur, budur" gibi sözleri, temcit pilavı üslubu içerisinde hep tekrar ettiler. 

ÖNER MtSKt (Hatay). — Sizin bakanınız dedi bunları. 
EROL AĞAGÎL (Ankara) — Mustafa Taşar'a sor bunları. 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Sükûnetle dinlerseniz, gayet açıklıkla konuşacağım. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen hatibin sözünü kesmeyelim. 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Ben, sizi gayet açıklıkla dinledim, sabırla dinledim, sizin 

de sabırla dinlemenizi rica ediyorum. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım Sayın Küçük, ben ikaz ettim arkadaşları, buyurun, 

siz devam edin lütfen. 
TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Konyalılara laf yok!.. 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Sağol, teşekkür ederim. 
Hatta bu insanlar, sözü, rejimin tehlikede olduğuna, Atatürk inkılaplarının yok olduğu

nu, laiklik prensiplerinin ayaklar altına alındığına kadar da vardıragelmişlerdir; biraz evvel de 
bunun örneğini yaşadık. Dahası var : İktisadî anlamda uluslararası teşebbüslerden bile irticaî 
manalar çıkaran bu dehalar, hayalî birtakım hedeflere, sürekli ateş eder dururlar. 
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Kırk yıldır belli dozlarla gündeme getirilen bu önergeler, aklıselim sahibi insanlarımızı; 
yüzde 99'u Müslüman olan, gericilikle, yobazlıkla, irtica ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi ol
mayan insanlarımızı üzmektedir ve bu insanlar, önerge sahibi zihniyeti de kınamaktadırlar; 
"Bu ne biçim muhalefettir? Bunlar başka konu bulamıyorlar mı; bunlar ne yapmak istemek
tedirler?" diye de kuşkuya ve endişeye sürüklenmektedirler. 

Bu sözler yeni başlamış değil; zamanında ve her dönemde tekrar edilmişler : "İrtica geli
yor, dikta geliyor..." Rahmetli Menderes'e bu sözler söylenmiş; çok geçmemiş, 1968 yılında, 
tsmet İnönü, "Devletin temelleri değiştirilmek isteniyor" sloganıyla tazelemiş; çok geçmemiş, 
25 Şubat 1968'de, Ecevit, Sayın Demirel'i, gerici ihtilal teşebbüsünde bulunmakla suçlamış. 
O günden bugüne de, değişik şekillerde hep tazelenmiş bu konu... 

Ben bu önergenin verilmesinden memnunum. Milletimiz, bu fikri, bu zikri bir daha tanı
mış olacak ve ben de, Anamuhalefet Partisine mensup arkadaşlarımızı, "Siz hangi iktidara 
muhalefet ederseniz, ona ancak ve ancak güç verirsiniz. Yeter ki, biz, millet ve memleket adına 
hizmetimizde bir yanlışlık yapmayalım." diyerek uyarmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, fikir kırıntılarıyla, toplumun dertlerine deva olmak mümkün değil. 
Sıhhatli ilaç kullanmadan da hastayı tedavi etmeniz mümkün değil... Gelin, şu derdi bir teşhis 
edelim. 

EROL AGAGtL (Ankara) — Burası cami kürsüsü değil, Meclis kürsüsü. 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Size göre, acaba, sünnet olmak, tslamî bir olay olması açı

sından, irticaî bir olay mıdır? (SHP sıralarından "Saptırma" sesleri) 
Resmî nikâhını kıydıran, devletin yasasına hürmette kusur etmeyen bir vatandaşımızın, 

bir hoca efendiyi çağırarak, dinî nikah kıydırması, dua ile bu işi bitirmiş olması, bir irticaî 
faaliyet midir? 

ÖNER MtSKt (Hatay) — Saptırma... 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Bir temel atma merasiminde, dualarla, tekbirlerle temel at

mak, kurban kesip, kurbanın etini bir fukaraya vermek, irticaî bir faaliyet midir? 
M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Saptırma... 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Veya bir kişinin "Bismillahirrahmanirrahim, hayırlı uğurlu 

olsun. Rahman ve rahim olan Allanın adıyla" diyerek temele harç koyması, acaba irticaî faali
yet midir? Bu gibi örneklerin sayısını daha bir hayli çoğaltabilirsiniz... 

ÖNER MtSKt (Hatay) — Elmalarla armutları karıştırma. 
EROL AÖAGtL (Ankara) — Burası cami kürsüsü değil, Meclis kürsüsü. 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Şimdi, elmayı armutu inşallah bir sepete koyacağız, SHP'nin 

eline teslim edeceğiz; hiç merak etmeyin!.. 
BAŞKAN — Sayın Küçük, yalnız bir gruba değil, Meclisin umumuna hitap edin. 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Muhterem Başkanım, hadiseleri projektör aydınlığı içinde 

incelemeye alarak -demokrasinin de açıklık ve dürüstlük rejimi olduğuna inanan kişiler oldu
ğumuz için- olaylara ilmî bir zihniyetle yaklaşalım; hür dünyanın, ittifak halinde -bütün Batı 
âlemi, Amerika da dahil- ilmî zihniyetle, irticai nasıl tarif ettiğine bir bakalım. 

Biraz evvel Sayın Ali Uyar arkadaşımız burada okudu; yalnız, hafız olmadığı için tama
mını okuyamadı; ben şimdi tamamını okuyacağım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Oku hafız, oku!. 
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EROL AĞAGtL (Ankara) — Burası cami kürsüsü değil hafız! 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Dikkatinizi çekiyorum. "Zamanın şartlarına göre, cemiye

tin gelişmesine mani olmaya çalışan, zararı, hiç değilse, faydasızlığı sabit olmuş, eski bir düze
ne dönülmesini isteyen sakat bir zihniyetin tezahürüdür, -arkadaşımız buraya kadarını okudu-
Bu amaçla, şuurlu olarak planlanan, programlanan, lider kadro ihtiva eden, kitle hareketine 
dönüştüğünde kontrolü çok zor olan, hatta imkânsız olan, sosyal bir hareketin adına irtica 
deniliyor", tamamı da bu. 

CEMAL ŞAHÎN (Çorum) — Tıpkı matbaayı getirmedikleri gibi!.. 
ÖNER MtSKt (Hatay) — Kubilay'da olduğu gibi!.. 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, münakaşa zeminine beni çekemezsiniz. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen hatibin sözünü kesmeyiniz. 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Ben -isabet buyurdunuz- kürsüden gelen bir insanım. Al

lah'ın izniyle, o işlerin hakkından gelirim, hiç merak etmeyin. Dinleyin, faydalı olacak size... 
(ANAP sıralarından alkışlar) Çünkü, biz kavgacı değiliz, kavga eder gibi münakaşa ederiz... 

BAŞKAN — Sayın Küçük, karşılıklı konuşmayın lütfen. 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — ... kavga eder gibi münakaşa ederiz; ama, kavga etmeyiz. 

Biz, özellikle fakir, Hazreti Mevtana'nın şehrinin milletvekiliyiz; toleransımız büyüktür. Ben, 
kavgayı bilmez; bütün bir âleme kucağını açmış, "Gel" diyen bir şehrin milletvekiliyim. Beni 
kavga ortamına çekmeniz mümkün değil... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu tarif, ilmî zihniyetle yapılan bir tarif. Eğer Türkiye'de, bu dedi
ğiniz ölçüler içerisinde, bütün bir âlemin ittifak ettiği tarifin görüntüsü olarak bir şeyler varsa, 
sözcünüz onun adına -ki, bu cümleyi de görmüş, ben de bu cümleyi bir kitaptan aldım; çünkü 
ilmî bir tariftir, herkes aynı şeyi söyleyecek; ama ben yarıda kesmedim, tamamını aldım- böyle 
bir şey görmüş idi ise buraya gelir, söylerdi. 

Söz buraya kadar gelmişken, söyleyeyim : Bu millet yurt yaptırıyor, Kur'an kursu yaptırı
yor, cami yaptırıyor, çeşmeler yaptırıyor, muhtelif okullar yaptınyor... Arkadaşlarımızın peşin 
bir kanaati var : "Efendim, kontrol edilemeyen yurtlar..." 

Nereye gittin kardeşim?.. 
ÖNER MtSKt (Hatay) — Yalan mı? 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — tsim verelim kardeşim. Burası milletin kürsüsü; hiç kork

ma... De ki, "Konya'daki falan yurt, Antalya'daki filan yurt, Samsun'daki falan yurt, İzmir'
deki falan yurt, istanbul'daki falan yurt. 

Biz, devletin kontrolünde bu müesseselerin hizmet verdiğini biliyoruz ve bu müesseselerde 
gayri kanunî hiçbir olaya da şahit olmuyoruz. Bunlar ne terörün içinde, ne üniversite işgalinin 
peşinde, ne alternatif açılış peşinde, ne de buna benzer -mantıkî olmayan- herhangi bir şeyin 
içinde... Bu çocukların bir tek derdi var; başını sokacak bir yuva arıyor, geliyor, bu yurtlarda, 
ücreti ne ise ödüyor veya çok fakir ise, yönetim kurulu kararlarıyla bedava yatıyor, karnını do
yuruyor. Ama, sözcü arkadaşımız şuraya gelip, bu çocuklardan bir tanesi için, "Falan kursta
ki filanca" demeliydi... 

ÖNER MtSKt (Hatay) — tşte, onu, açalım da, araştıralım. 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Ama, ben size aksini söyleyeyim : "Ankara'nın Polatlı İlçe

sinde, falanca yerde mecburî din dersleri eğitimi yapılıyor" diye, bir sayın milletvekilimizin 
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de, foto muhabirlerini yanına alarak gittiği olay tamamıyla yalandır ve yanlıştır. Türk basını 
bunu ispat etmiştir. Aksini arkadaşlarımızın söylemesi lazım ve "Sizin yurt diye övündüğünüz 
bu yerlerde şunlar oluyor" demesi lazım ve bunu diyebilmeli. 

Kur'an kursları... Ben, Diyanet camiasında yedi yıl şerefle hizmet verdim. 
HALtL ÇULHAOĞLU (tzmir) — Belli oluyor!.. 
ADÎL KÜÇÜK (Devamla) — Diyanet camiasında "kontrolsüz kurs" diye bir olay yok. 

Hayalî ateş ediyorsunuz; dikkatinizi çekerim. 
Sayın milletvekilleri, hepinizin dikkatini çekiyorum bu konuya. Bütün samimiyetimle söy

lüyorum, bir tane olsun, bulamazsınız. 
ÖNER MtSKİ (Hatay) — Kaç tane olduğunu gösterelim. 
ADÎL KÜÇÜK (Devamla) — Yalnız, bulunur... Nasıl bulunur? Okullar tatil olur, yer kü

çücük bir yayladır, mezradır... Devletin, oraya, resmen Kur'an Kursu açması imkânı da yoktur, 
açılmaz da... O yaylanın imamı olan arkadaşımız, yaz tatilinde -o da kadroludur ha, korkma
yın, devletin memurudur kalkar... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sen de devletin milletvekilisin!.. 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — ... Kalkar 1-1,5 aylık bir süre içerisinde, çocuklara Süphane-

ke'den Elem tere'ye kadar birtakım şeyler öğretir, ilmihal bilgilerini verir. Beyler, Allah aşkına, 
sözcünüz biraz evvel dedi ki "Biz, tslâmı samimi olarak yaşayan insanların karşısında değiliz." 

Elbette, öyle olmanızı temenni ederiz ve öylesinizdir inşallah. 
ALt UYAR (Hatay) — Senin temennine göre olmaz ki; biz öyleyiz. 
ADÎL KÜÇÜK (Devamla) — inşallah öyledir, ama fiiliniz kavlinize uymuyor da, ister 

istemez bu tereddüdü geçiriyorum ben. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Onu, siz, sözlerinizle saptırıyorsunuz. 
EROL AĞAGtL (Ankara) — Sen kendini ne zannediyorsun; o takdir sana mı ait? Senin 

yaptığın ayıp, ayıp... 
BAŞKAN — Sayın Küçük, daimî olarak bir grubu muhatap alarak konuşuyorsunuz. 

Lütfen... 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Hayır, hayır Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Lütfen Genel Kurula hitap ediniz. 
KADİR DEMİR (Konya) — Laf atıyorlar, ona cevap veriyor. 
BAŞKAN — Olmaz efendim; İçtüzükte "Genel Kurula hitap edilir" diyor. 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Burası cami mi? 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Muhterem Başkanım, değerli milletvekilleri; Bu tarifin bir 

yanı daha var -ilmî zihniyet tarifini okudum- bir de, Marksist zihniyetin bir tarifi var. O mark-
sist zihniyet, iflas etmiş olmasına rağmen, ben bir hakikati şurada vurgulayayım. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Etmedi, etmedi. 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Efendim, anlayamadım... 
BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuşmayalım... Sayın Koçak lütfen... 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Marksist zihniyet iflas etmemiş galiba, bir arkadaşımız onu 

anons ediyor! 
Değerli arkadaşlarım, Marksist yaklaşıma göre irticanın tarifi ise, Allah'a, peygambere 

ait her ne var ise, ilave, millet, tarih, milliyet, ahlâk, aile, din... Bunlara göre, hepsi gericiliktir 
ve irticaîdir. 
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TEVFÎK KOÇAK (Ankara) — Kitapta böyle bir şey yazmıyor, biz hiç öyle okumadık. 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — "Bunları savunanlar mürteci, bu olayların adına da irtica 

denir." Kitaplar da böyle yazıyor, onlar da böyle söylüyor. 
BAŞKAN — Sayın Koçak, lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Üzerinde durmuyorum, iflas etmiş bu görüşü, milletimiz 

ve dünya, artık, biliyor ve tanıyor. Ancak şunu hatırlatayım : Marksizm, iktisaden iflas etmiş
tir; ama zehirli fideleri, yetiştirdiği nesil, Allahsızlık noktasında, bu dünyanın başını uzun yıl
lar ağrıtmaya devam edecektir. Marksist ülkelere, hür dünyanın, Allah'ı tanıtma noktasında 
büyük görevi vardır; dünya milletlerine düşen en mühim görevlerden bir tanesi de budur. 

Bir de bizdeki irtica anlayışı vardır ki, o da şudur: Batı medeniyetini, yalnız ilim ve tekni
ği ile değil, kül halinde, kültürüyle, yaşama tarzı ile, âdet ve ahlakıyla benimsemeyen, doğuya, 
bithassa İslâm'a ait her türlü değerlerin muhafazası gerektiğini söyleyen her anlayış, irticadır. 
Bu görüşün patenti, yalnızca -Türkiye'de- belli bir kesime aittir; Türkiye'nin tamamını bile temsil 
etmez. 

Bu zihniyetin gayesi, gerek tslamiyetten ve gerekse millî tarihimizden zamanımıza intikal 
eden millî ve dinî kıymetleri yıkmaktır. Bunlar, konuları ilmî ölçüler içerisinde tartışmaya ve 
tahlile asla yanaşmazlar; sempozyumları kendilerine göredir, konferansları kendilerine göre
dir, açık oturumları kendilerine göredir... Düşünce hürriyetini her satırbaşında söylemelerine 
rağmen, bu ve benzeri toplantılarına, bir Allah'ın kulunu, "Bu da ayrı düşünüyor, bunu da 
çağıralım" deme cesaretini de gösteremezler. 

Rahmetli Cemil Meric'in Batıyı tümü ile alıp almama konusunda bir sözü dikkatimi çek
ti... Batılılaşmanın karşısında falan değiliz; biz, medeniyete talip insanlarız; ilim Çin'de de ol
sa, gidip, onu almayı kabullenen bir inancın insanlarıyız. "Yalnız çok güzel bir tespiti bilgileri
nize sunmak istiyorum : "Genç Batı'nın her nazına, her cilvesine katlanan ihtiyar birer aşık 
olduk galiba" diyor Rahmetli Cemil Meriç, öyle olmayalım... timini, tekniğini, bilgisini ala
lım, hatta onlan geçebilmek için gecemizi gündüzümüze katalım; İstiklâl Marşı Şairimizin de
diği gibi, her şeyimizle, vargücümüzle bu noktada gayret sarf edelim; ama lütfen, kendisinin 
beğenmeyip dışladığı, şimdi "nasıl çare bulurum da bu gençliğe sahip çıkarım; bu gençliği na
sıl kiliseye davet edebilirim?" diye çareler aradığı noktada, ahlakı ile, kültürü ile, her şeyi ile, 
aslını ve esasını inkâr ederek, bir toptancılığa kalkışmayalım. 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; önergenin muhtevasına, Hükümet adına ko
nuşan Sayın içişleri Bakanımız gayet kısa ve özlü cevaplar verdiği için, tamamıyla girmek iste
miyorum. Ancak, birkaç hususa değinmekte fayda görüyorum. 

Ne hikmetse, SHP'li arkadaşlarımız -gözlerine öyle mi gözüküyor, bilmiyorum- yasama 
döneminin başında ettiğimiz yemini de bahane göstererek, Atatürk ilke ve inkılapları nokta
sında Anavatan Partisinin tavizkâr tutumlarından bahsettiler. 

Bir cümle ile temas edip geçiyorum... Eğer bu konuda samimi isek, Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu noktadaki beyanları açık, hepimize açık; siz bi
liyorsunuz da biz bilmiyoruz, biz biliyoruz da siz bilmiyorsunuz değil, hepimiz için açık, gayet 
açık beyanları var. Eğer bu beyanlara uymakta samimi isek, lütfen madalyanın iki tarafını da 
görelim. Dinsiz bir cemiyetin olamayacağını herkes biliyor. Bundan zaten SHP'li dostlarımı
zın da şikâyeti olmaz, olmaması lazım. Elhamdülillah onlar da Müslümandır; buna inanıyoruz... 
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M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Yaal.. yaa!.. Bunu sen mi tescil edeceksin!.. Olmaz efen
dim. Bunu siz mi tescil, edeceksiniz?.. 

ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Ama şunu kabul etmemiz lazım... 
TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Biz size, "yobaz" diyor muyuz?.. 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Sayın Bayazıt, değerli komşum, lütfen... Yanlış söylüyor

sam, gelir burada aksini söylersiniz. Şunu söylüyorum... 
BAŞKAN — Sayın Küçük, konuşmanız, daimî olarak, başlangıçtan beri söylüyorum, bir 

gruba ve bu gruptaki arkadaşlarımıza... 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Dikkatinize sunarım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Dikkatimize sunmayın, yüzünüzün ifadesini de görüyorum... Ama lütfen... 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Ben zatıâlinize ifade ediyorum; ama, arkadaşlarımız devamlı 

sataştıkları için... 
BAŞKAN — Süreniz de dolmuştur. Lütfen... Onu da ikaz edeyim. 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, önergenin muhtevasında kayda de

ğer, eskinin ayrıcası olan hiçbir satıra rastlamak mümkün değil; ama ne yapıp yapıp, bu mese
lenin çözümünde çareler de teklif edelim. 

Gönlüm onu istiyordu; sözcü arkadaşlarımız, "Şu, şu arızalar var; şunları şunları yapar
sak, şöyle olur" diyebilmeliydi. Teali-i tslam Cemiyeti gibi, yetmiş, seksen sene evvelin, yüz 
sene evvelin cemiyetlerini buraya getirmeyle bir yere varamazsınız. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Kökünüz ona dayanır. 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Gelin, bu memleketin, din gerçeğini layıkıyla öğrenememe 

bahtsızlığına ermiş bazı aydınları ile, tslam Dinini kucaklaştıralım, bunları bir tanıştıralım... 
Bu bir çaredir; çünkü, kişi, bilmediğinin düşmanıdır. Bilmedikleri için, haksız yere, her tslamî 
davranışı irtica olarak görüyorlar ve kendilerine göre tezgâh da yapıyorlar, tşte, Ramazan'da, 
mübarek günde, sanki o gün orada birtakım olaylar olacak!.. Basınımızın, bazı, arzulu, iştahlı 
temsilcileri orada hazır... Dışarıya çıkılıyor ve birtakım kendini bilmez kişiler, bazı sloganlar 
atıyor; basında flaşlar patlıyor; ertesi gün, "Şeriat istekleri... tslâm Devleti kuruluşları..." falan... 

Kardeşim, kendin çalıyorsun, kendin oynuyorsun! Nedir bu? Kim bu adam? Kim bu adam?.. 
TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Nereyi gösteriyorsun öyle?.. 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Ve dahası var : Bu ve benzeri oyunlara gelmemesi noktasın

da, aydınlarımızla, halkımızın arasındaki büyük uçurumu azaltmaya çalışalım. Bizim Hükü
met olarak gayretimiz ona yöneliktir ve inşallah bundan netice de alacağımıza inanıyorum. 

İslamiyet hakkında hüküm verebilmek için, hamdolsun, Kur'an'ımızın bir noktası, bir ha
rekesi bile değişmeden 1 400 küsur sene olmuş, bugünü bulmuş; kıyamete kadar da bulacak; 
böylesine bir ilahî kitap da dünya üzerinde yok. Bu Kitapla, bu insanları barıştırdığımız za
man, itimat ediniz, bu kavgaların hepsi biter. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Suudi Arabistan... 
ADtL KÜÇÜK (Devamla) — Bırak sen Suudi Arabistan'ı, İran'ı... Onlar, kendi yükü-. 

nün, kendi telaşının başında. Vakit müsait olsaydı da, onu da söyleseydim. 
Bir isnadınız var : "Dışarıdan destek, dışarıya imrenme." 
"Kendisi himmete muhtaç bir dede 
Gayriye nasıl himmet ede?" 
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Ben şimdi, 70 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, falanca devlete, filanca devlete imre
neceğim; rejimi yıkıp, onların rejimine imreneceğim; öyle mi?! Nerede bu aklın bolluğu? Bu 
aklın bolluğu, bulunsa bulunsa, imandan nasibini almayan boş beyinlerde ve boş gönüllerde 
bulunur. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar). 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, bu, tecavüzü de geçti; terbiyesizlik ediyor... 
BAŞKAN — Sayın Küçük, süreniz doldu; lütfen... 
ADÎL KÜÇÜK (Devamla) — Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum ve sözlerimi toparla

mak istiyorum. 
BAŞKAN — Lütfen... 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Aslında, başlangıçta da söylediğim gibi, itimat ediniz, çok 

güzel ve çok fazla söylenecek sözler var; ancak, biz, yasalara, herkesten fazla uymak mecburi
yetinde olan insanlarız, İktidar partisinin temsilcileriyiz, sözlerimi şu şekilde hulasa ediyorum : 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, herkes biliyor ki, Türk Devleti, laik bir hukuk devleti
dir. Ancak, Türk Milleti, yüzde 99 itibariyle, Müslümandır. Anlattığımız manada irticaa, her 
Türk evladı gibi biz de karşıyız. Geriye dönüş... Yok öyle şey. "İki günü biribirine denk olan, 
zarardadır" diyen bir inancın insanı, çalışmanın karşısında olabilir mi? Böyle bir anlayış, irti
cai olabilir mi? Her türlü prensibiyle çalışmayı teşvik eden bir inanç sistemi -Allah aşkına 
etmeyin- dediğiniz ithamlarla ithamlanır mı? Ama irtica maskesiyle, inanan insanları hor ve 
hakir göstermeye, onlara layık olmadıkları "gerici", "yobaz" yaftasını vurdurtmaya fırsat ver
dirtmeyiz; bunu bilesiniz. Tertemiz vicdanlara, pırıl pırıl imanlara asla gölge düşürtmeyiz; bu
nu bilesiniz. Ve bu memlekette meşhur tabirdir; ama kim söylemişse Allah razı olsun, ben de 
söylüyorum. Her Müslüman Türk evladı, göğsünü gere gere, "Ben de Müslümanım" deme 
bahtiyarlığını her zaman yaşamıştır ve yaşayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'yit bulunduğu -gelişme, kalkınma, ilerleme ve teknik olarak-
modernleşme yolundan geriye döndürmeye kimsenin gücü- yetmeyecektir; bunu bilesiniz. 

Din gerçeğini, mevcudiyetiyle gurur duyduğumuz imam hatip liseleri, mevcudiyetiyle gu
rur duyduğumuz yüksek İslam enstitüleri ve ebeveynlerinin özel gayretleriyle yetişmiş, iman 
gerçeğini dosdoğru alan insanlarla insanımıza verebilirsek, bu kavgalar biter. Herkes Yunus'a 
imrenir, herkes Mevtana'ya imrenir. Niye? Toleransından dolayı, hoşgörüsünden dolayı. Peki, 
şu hakikati bilmiyor muyuz : Bu Mevlana, bu Yunus, Kur'andan başka bir şey mi söylediler? 
Allah aşkına, onu bir söyleyin. Hayır... Bunlar, Kur'an'dan aldıklarını söylediler. Demek ki, 
bu insanlar seviliyorsa, Kur'an da sevilir; topyekûn insanlık tarafından sevilebilir. 

Ben sözlerimi şöyle bitiriyorum : Lütfen, bu milletin gençliğine büyük hedefler gösterin. 
Bilim ve teknoloji çağındayız; o çağı yakalayabilmek, hatta o çağı aşabilmek için hedefler 
gösterin. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Bu, millî görüşe girer. 
ADİL KÜÇÜK (Devamla) — Veya, böyle gölgevari irtica vehimleriyle, o irtica vehimleri

ni göstererek, ne gençliğe, ne millete, vereceğiniz bir şey olur. Zaten, tahmin ediyorum, cumhu
riyetin kuruluşundan beri, çok partili döneme geçişten sonra, Allahü a'lem, iktidar yüzü göre
ni ey işinizin bir hikmeti de, bu olsa gerektir. 

Hepiniz! saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Uyar, önerge sahipleri adına siz mi konuşacaksınız? 
ALÎ UYAR (Hatay) — Evet Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Küçük. 
Buyurun Sayın Uyar. (ANAP sıralarından, "Sayın Küçük" sesleri) 
"Sayın Küçük" dedim efendim. 
ADİL KÜÇÜK (Konya). — Teşekkür ederim efendim. "Küçük" de deseniz fark etmez, 

"Büyük" de deseniz fark etmez. 
BAŞKAN — Hayır, "Sayın Küçük" dedim. 
ALÎ UYAR (Hatay) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce ANAP Sözcüsü, 

benim için, "önündeki şeylerden okuyarak..." dedi; ama bir baktım ki, eli kâğıt dolu. (SHP 
sıralarından gülüşmeler) Ben tabiî ki, yazdıklarımı okuyacağım; ama acaba senin elindeki ne
dir kardeşim? 

İkincisi : "Muhalefet ikide bir irtica yaygarası koparır" diyor. 
Ben Sayın Sözcüye şunu söyleyeceğim : 1 Ekim 1990 günü, Ege Üniversitesinin açılışında, 

Sayın Meclis Başkanının, Cumhurbaşkanı Vekili olarak yaptığı konuşmayı okuyun. Orada, ir
ticaa ve laiklik ilkesine özellikle dikkatleri çekiyordu. Acaba o da mı yaygara koparıyor?.. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Üçüncüsü : Sayın Taşar geçen gün camiden neden kaçmış?.. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Mademki, "İrtica hareketleri yoktur, denetimsiz Kur'an kursları yoktur" diyorsun; öyle 

ise, gel, bu araştırmanın açılması için müspet oy kullan, araştırma açılsın ve bütün bunları 
meydana çıkaralım. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Fuzulî işgal olur. 
ALİ UYAR (Devamla) — Tabiî, sizin için hepsi fuzulî!.. 
Değerli milletvekilleri, son yıllarda Türkiye'nin gündeminden hiç eksik olmayan İslamcı 

akımlar, özellikle 1980'den itibaren etkinliklerini hissettirmeye başlamıştır. Hemen hemen hep
sinin bir tek amacı vardır; o da, toplumsal ve siyasal düzenin, İslam esaslarına göre düzenlen
mesidir. Laik, hür, demokratik parlamenter düzenimizi ciddî boyutlarda tehdit eden ve temeli 
şeriata dayalı İslam devleti kurma gayretleri içinde olan bu kara düşünceli örgütlerin çoğu, 
İran İslam Devrimini kendilerine örnek almaktadırlar. 

Hayli uzun zaman içinde demokrasiyi sağlam temellere yerleştirme gayreti içinde bulunan 
Türk toplumunun her kesiminde çeşitli endişe ve kuşkulara yol açan bu kara tehlikenin faali
yetleri üzerinde önemle durmak gerekmektedir. İhmal ve şakaya gelecek yönü yoktur. Zira, 
değişik zaman ve yerlerde yaptıkları gösteri ve toplantılarda, bütün dünya Müslümanlarını bir
leşmeye davet etmeleri, onların gerçek niyetini ortaya koymaktadır. Türkiye'yi, Arap alemi içinde 
eritmek istedikleri bir gerçektir. Bu gerçeği görüp, de, onlara fırsat tanımak, vatana hizmet 
değildir; bu da bir başka gerçektir. 

Türkiye'de kurdukları ve yurt içinde nüfuzlu aileler ile, siyasî partiler yanı sıra, yurt dışın
dan gelen maddî ve manevî desteklerle güçlendirilen, vakıflar yoluyla palazlandırılan tarikat
ların faaliyetleri, titizlikle takip edilmelidir. 

Türkiye Cumhuriyetinin dayandığı temel ilke ve inkılapları hedef alan, karanlığa hizmet 
eden gerici çevreler, genellikle, yurt içinde vakıflar yoluyla destek görmektedirler. Bu vakıfla
rın bir özelliği, devlete vergi vermedikleri gibi, vakıf gelirlerinin üçte birini kendi giderlerine 
ayırmalarıdır. 

Burada, özel oturumda, bu tür vakıflarla ilişkili, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gös
teren örgütler ve tarikatlar hakkında gayet geniş bilgi verilmiştir; o nedenle, burada bun-
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lardan söz etmeyeceğim; yalnız, bir şeye dikkatinizi çekeceğim : ingilizlerin, islamcı akımlara 
olan ilgisi üzerinde ayrıca durmak gerekmektedir, ingilizler, neden bu akımlarla ilgileniyor
lar? Eğer samimiyseler, islam Dini onların bu kadar beğenisini kazanıyorsa, neden kendileri 
Müslüman olmamaktadırlar? 

Diana'nın Londra'daki Şîi islam merkezlerin arada bir ziyaret etmesi, sonradan Müslü
man olan Cat Stevens'm öncülüğünde kurulan okullar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 
Faisal islam Bankası tarafından 23-27 Eylül 1987'de düzenlenen konferansta ingiliz profesö
rün ileri sürdüğü fikirler üzerinde durmak gerekiyor. Bu profesör, "islam ülkeleri için, Kur'an 
ve sünnete uygun bir kalkınma stratejisi çizilmelidir" diyor. Eğer, gerçekten samimiyse, bu kal
kınma modelini neden ingiltere'ye tavsiye etmiyor? 

ingiltere'nin islam Dinine karşı birdenbire beliren bu ilgisinin, aşağıdaki gelişmelerle eş
zamanlı olması, hayli dikkat çekici ve ilginçtir. Türkiye'de aşırı dinci akımların arttığı, iyice 
gelişip güçlendiği bir döneme rastlamaktadır, ikincisi, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna gir
meye çalıştığı bu döneme rastlıyor ve neticede, Türkiye'de yatırım yapan yabancı ülkeler içinde 
ingiltere, 1989'da yüzde 24 pay ile birinci sırada yer alıyor. 

ingiltere'nin bir hedefi vardır : Avrupa ülkeleri ile bütünleşmiş Türkiye yerine, kendi pa
zarı olarak Arap ülkeleri ile bütünleşmiş bir Türkiye, kendi çıkarları için daha uygundur. Tarih 
boyunca Ortadoğu'da oynadığı oyunlar, böl-yönet politikası, din liderleri ile anlaşmak, ırk-
din ayırımını, mezhep çatışmasını körüklemek, bu suretle zayıflatıp daha iyi sömürmek, ingi
lizlerin geçmişte herkesçe bilinen politikasıdır; fakat, Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkeleri olan 
çağdaşlık ve laiklik, Türk-Arap bütünleşmesini önlediği için, laikliğin kaldırılması, islamcılar 
ve onları körükleyen emperyalistlerin temel hedefidir. Zira, Türkiye dışında, laik olan bir tek 
Müslüman devlet yoktur. 

Değerli milletvekilleri, laiklik, ortaçağ dogmatizmini yıkarak, aklın öncülüğü, bilimin ay
dınlığı ile gelişen özgürlük ve demokrasi anlayışını, bağımsızlığın, ulusal egemenliğin ve insan
lık idealinin temeli kılan bir uygar yaşam biçimidir. Çağdaşlaşmayı hızlandıran ve Türk devri
minin kaynağı olan laiklik ilkesi, toplumun, akıl ve bilim dışı düşüncelerle, yargılardan uzak 
kalmasını amaçlar. Genelde, bu tür düşünce ve anlayış biçimi, dünya görüşü sayılan bu ilke, 
ümmetten ulusa geçmenin itici gücü olmuştur. 

Laiklik din düşmanlığı değildir; dini kötülemez, dini asla yadsımaz. 
Sayın konuşmacı, konuşmamın başında benim sözlerimi ya dinlememiştir, veyahut da an

layamamıştır; tekrarlıyorum : Biz "Maddî veyahut da politik çıkar beklemeden dinî vecibeleri 
yerine getirenlere sonsuz saygılıyız" dedik; kendisi, buradan, "Kurban kesmek gericilik" diyor. 

Biz bunu söylemedik; nereden uydurdun bunu? 
ZÎYA ERCAN (Konya) — Hayır mı, evet mi, onu sorduk. 
ALt UYAR (Devamla) — "Temel atarken besmele çekmek gericilik mi?" diyor. 
Bunu karnından uydurmana lüzum yoktur. Biz bunu böyle söylemedik. 
Laiklik, bilimsellikle dinselliği birbirinden ayırmış; dinin, bilimin yerine geçmesini önle

yerek, uygarlık yürüyüşünü hızlandırmıştır. 
Türkiye'de, herkesin barış içinde, kardeşçe, yan yana yaşamalarının teminatı olan laiklik 

ilkesinin, korunması bir yana, onun bir yaşam biçimi olarak yaşama geçirilmesi lazımdır. Yo
bazlığın, gericiliğin ve her türlü inanç sömürücülüğünün önüne, ancak laiklikle geçilebilece
ğinden şühpemiz yoktur. 
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Değerli milletvekilleri, bugün, bilimin gereklerine, sosyal adaletin, demokrasinin, çağımız 
uygarlığının isterlerine aldırış edilmediğini gösteren bir tablo sergilenmektedir. Irkçılıktan, şo
venizmden, uygarlık tarihimizin ömrü tükenmiş yaşam biçimlerinden, insanlık, emek ve de
mokrasi düşmanlığından yana olan bu gelişmeye "Dur" demek, yalnız sosyaldemokratların 
değil, vatanını seven herkesin, tarihî ve anayasal görevidir. Otoriter, teokratik ya da totaliter 
yönetimlere karşı olan her vatandaşın; bilimden, düşünce ve inanç özgürlüğünden, insan hak
larından, dünya barışından yana, hür demokratik parlamenter düzeni benimseyen herkesin, 
başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere, bugün yaşamımızı menfi yönde etkileyen bu 
duruma karşı çıkması gerekmektedir. Nesnel koşullar bunu bir zorunluluk haline getirmiştir. 

Bu nedenle, bir Meclis araştırması açılması, kaçınılmaz bir zorunluluk halini almıştır. 
Bu düşüncelerle, önergemizi desteklemenizi bekliyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı

yorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uyar. 
Muhterem milletvekilleri, Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamam

lanmıştır. 
Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum : Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin bitmesine çok az bir zaman kalmıştır. 
Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 10 Ekim 1990 Çarşamba 

günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.28 

— — — — — ————— 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'm, Çakıt projesiyle ilgili olarak çapa, teras ve dikim isle

rinde çalıştırılan vatandaşların ücretlerine ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı Lutjullah 
Kayalar'm yazûı cevabı (7/1516) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı Sayın Lutfullah Kayalar tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

3.9.1990 
Doğan Baran 

Niğde 
Ulukışla ilçesine bağlı Hasangazi, Alihoca, Koçak, tlhan, Çanakçı, Gümüş, Tabaklı, Be-

yağıl, Gedele, Çifteköy orman köylerinden olup da, Çatık projesi ile ilgili olmak üzere Çapa, 
Teras ve dikim işlerinde çalıştırılan vatandaşlarımızın aylardan beri bir türlü ödenmeyen ücret
lerinin Pozantı Orman işletmesi Müdürlüğünce daha ne zamana kadar ödenmiyeceği hususu
nun bildirilmesi. 
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T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM-2-302 8.10.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Kan-Kar. Müd.lüğünün S Eylül 1990 tarihli ve 7/1516-5558/25625 sayılı yazısı. 
Niğde Milletvekili Sayın Doğan Baran'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Ulukışla İlçesine bağlı Çanakçı, Klan ve tlhan Köylerinden 210 işçiye toplam 35 455 000 

TL. ait borcun Pozantı işletmesi tarafından satışı yapılan orman envalinin parasının yatırıl
masını müteakip ödenmesi planlanmıştır.(*) 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Lutfullah Kayalar 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

2. —içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, istanbul Emniyet Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin 
sorusu ve içişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1537) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın tçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

dilerim. 
Saygılarımla. 

Istemihan Talay 
tçel 

Son iki yıldır banka soygunları, anarşi ve terör hareketleri, adam öldürmeler, siyasî cina
yetler ve gazete baskınları istanbul'da gündelik yaşamın bir parçası haline gelmiştir. 

1. Esas görevlerini bir yana bırakan Emniyet Müdürünün istanbul polisi içinde ayrım 
yaparak, polisin verimli çalışmasını engellediği tarafınızdan bilinmekte midir? 

2. Laik cumhuriyetin koruyucusu olması gereken istanbul polis örgütünün bazı yönetim 
kademelerinde liyakatlerine bakılmadan Hamdi Ardalı'nın telkini ile laiklik karşıtı bazı emni
yet mensuplarının atandığı doğru mudur? 

3. Çetin Emeç'in ve Turan Dursun'un katillerinin şeriatçı örgütler olduğu ve istanbul'da 
polisin Hamdi Ardalı'nın yönlendirmesi sonucunda bu örgütleri açığa çıkarmadığı iddiaları 
vardır. Bu durum doğru mudur? 

4. Milliyet Gazetesinin gündüz saatlerinde eli sopalı ve silahlı zorbalar tarafından bası
lıp gazetecilere saldınlması olayı kınama ve üzüntü beyanlarıyla geçiştirilecek bir konu değil
dir. Emniyet Müdürü önemli asayiş konularını anında Vali'ye bildirmesi gerekirken bu olayı 
neden istanbul Valisine rapor etmeyi ihmal etmiştir? Bu önemli bir ihmal değil midir? 

5. istanbul kentinin güvenlik ve kamu düzeninden sorumlu bulunan Emniyet Müdürü 
Hamdi Ardalı'nın bu gerçekler ışığında bu görevden alınması düşünülmekte midir? 

(*) Katma Bütçeden borç kalmamıştır. 
Yalnız ikramiyeler ödenmemişir. 
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T. C. 
tçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 
Şube : Top. 01. (E)/258526 5.10.1990 

Konu : tçel Milletvekili îstemihan Talay'ın 
Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 14 Eylül 1990 gün ve 7/1537-5630/25848 
sayılı yazısı. 

tçel Milletvekili îstemihan Talay tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sürülen 
hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Nüfusu her geçen gün artmakta olan istanbul ilinde huzur ve güveni sağlamak için 
Emniyet teşkilatı bir bütün olarak görevinin başında olup, herhangi bir ayırım sözkonusu değildir. 

2. Emniyet teşkilatında tayin ve atamalar; ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre 
yapılmakta ve personel liyakat ve branşlarına göre istihdam edilmektedir. 

3. Gazeteci Çetin Emeç ve Turan Dursun'un öldürülme olayları ile ilgili tüm Emniyet 
teşkilatı ve istanbul Emniyet Müdürlüğü aldığı her ihbarı değerlendirip cinayet faillerinin 
tespit ve yakalanması için çalışmaktadır. 

Kanunların suç saydığı fiilleri işleyen ve ülkede asayiş ve huzuru bozacak kişilerin kanun
suz hiç bir hareketine şimdiye kadar müsaade edilmemiş, bundan sonra da edilmeyecektir. 

4. Milliyet Gazetesinin bir grup saldırgan tarafından saldırıya uğraması olayının Emni
yete intikalinden itibaren Emniyet Müdürü bizzat başta olmak üzere görevlilerce saldırı olayı
na müdahale edilerek saldırganlar yakalanmış ve sanıklar adlî makamlara sevk edilmiş, olay 
anında ayrıntıları ile Emniyet Müdürünce Valiye bildirilmiştir. 

5. Nüfusu yılda 300 000 bin artış gösteren istanbul ilinde büyük bölümü "Sıkıyönetim 
ve Olağanüstü Hal Yönetimi" ile geçirilmiş, son iki yılda bütün hakların serbest kullanıldığı 
bir şehir olmuştur. 

Bu serbestiyeti yanlış değerlendiren ve bir takım haklarını sokaklarda kullanmak isteyen 
art niyetli kişilerce toplumsal olay yaratılmak istenmiş, fakat Emniyet görevlilerinin üstün va
zife anlayışı ve görev bilinci ile toplumsal ve ferdî olaylar kontrol altında tutulmuştur. 

Bu cümleden olarak; 1987-1990 yılları arasında 295 adet çeşitli silah, 17 av tüfeği, 4 209 
mermi, 52 bomba, 594 fünye, 153 dinamit lokumu, 54 metre saniyeli fitil, 8 adet TNT kalıbı 
ile çeşitli suçlardan sanık 3 498 kişi yakalanmıştır. 

Arz ederim. 
Abdül kadir Aksu 

içişleri Bakanı 

3. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak ilindeki kömür ocaklarının hafriyatında ça
lışan vatandaşların katırlarına güvenlik güçlerince ateş açıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu'nunyazüı cevabı (7/1544) 
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T.B.M.M. B : 17 9 . 10 . 1990 O : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki Sorularıma içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından yazılı yanıt ve

rilmesine aracılığınızı dilerim. 
Sayg ı l a r ımla . 10.9.1990 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

1. Şırnak ili Kömür Ocaklarında hafriyatın önemli bir sorun olduğu, Sımak halkının 
geçim sıkıntısı nedeniyle ekonomik yaşamda önemli bir yeri olan katırları çalıştırmak suretiyle 
hafriyat işinde çalıştığı bilinmektedir. 

Şırnak ilinde oturmakta olan ve hafriyatta çalışan vatandaşların katırlarına güvenlik güç
lerince ateş açıldığı, bugüne kadar yüzlerce katırın öldürüldüğü doğru mudur? 

2. Şırnak'lı vatandaşların bu yolla uğratıldığı zarar nedir? 
3. Uğranılan zararın giderilmesi için ne gibi önlemler alınmıştır, zararın giderilmesi dü

şünülmekte midir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 
Şube : Top. 01. (E)258527 5.10.1990 

Konu : Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi: Türkiye Büyük Millet Mecilisi Başkanlığının 24 Eylül 1990 gün ve 7/1544/5678/26064 

sayılı yazısı. 
Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı

ğına sunulan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinde öne sü
rülen hususlarla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Şırnak ilinde bulunan kömür ocaklarında hafriyat işleri T.K.t. ve müteahhit firma ta
rafından iş makinaları kullanılarak yapılmakta, bu işlerde katır kullanılmamaktadır. 

işletmece kapatılan 1 Na'lu kömür ocağına giriş ve çıkış yasaklanmış iken, S Ağustos 1990 
günü ocaktan kaçak olarak kömür almak isteyen bir kısım vatandaştan 3'ü göçük altında ka
larak hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmış, aynı kazada çok sayıda hayvan telef olmuştur. 

2. Göçük tehlikesi ile kapatılan kömür ocağından bilhassa geceleri kaçak kömür almak 
isteyen vatandaşların kendi can emniyetleri bakımından kömür ocaklarına girmelerinin sakın
cası malumlarıdır. 

3. Şırnak ilindeki kömür ocaklarında yöre halkı çalışmakta olup, böylece oradaki va
tandaşlarımıza istihdam ve iş imkanı sağlanmaktadır. 

Kendi kusurları ile göçük altında hayvanları telef olan vatandaşların bu güne kadar her
hangi bir müracaatları olmamıştır. 

Arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 

İçişleri Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMt 

17 NCİ BİRLEŞİM 

9 . 10 . 1990 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Büyük Millet Medisi Saymanlığının Nisan, Mayıs, Haziran 1990 
Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
Raporu (5/54) (S. Sayısı : 454) (Dağıtma tarihi: 5.10.1990) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 20 arkadaşının, irtica hareketlerinin amaç 
ve boyutlarını, iç ve dış desteklerini ve laikliği sağlıklı ve kalıcı temellere oturtmak 
için alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

2. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 27 arkadaşının, tütün üreticilerinin 
sorunları ve 1989 ürünü tütün fiyatları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) 

3. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 24 arkadaşının, Sayın Turgut Özal'ın 
Başbakanlığı döneminde; kendisinin ve bazı yakınlarının edindikleri mal varlıklarıyla 
ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/89) 

4. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 15 arkadaşının, ülkemizin Avrupa 
Topluluğuna tam üyeliğiyle ilgili gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/24) 

5. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 22 arkadaşının, ilaç ve ilaç saı-
nayii konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/26) 
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6. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 12 arkadaşının, ASELSAN'da 
çalışan işçilerden bir kısmının topluca işten çıkarılmalarının nedenini ve Savunma Fo
nu Müsteşarlığınca açılan bilgisayar kontrollü telsiz sistemi ihalesi ile ilgili iddiaların 
gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/90) 

7. — Samsun Milletvekili Ali Eser ve 22 arkadaşının, baraj projeleri nedeniyle 
gerçekleştirilen toplu kamulaştırmaların neden olduğu sorunları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

8H — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 20 arkadaşının, ülkemizin sporla 
ilgili sorunlarını tespit etmek ve ulusal bir spor politikası oluşturmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

9. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve 16 arkadaşının, Trakya Yağü 
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini, içinde bulunduğu sorunlardan kurtarmak ve ülke 
tarımına daha yararlı hale getirmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

11. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 29 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da satılan fabrikaların satış işlemleriyle ilgili iddiaların gerçeklik derecesini 
ve bu fabrikaların yeniden hizmete açılabilmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

12. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arifiye - Sincan çift hatlı 
demiryolu inşaatından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/97) 

13. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, ASELSAN' 
la ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve soruna köklü çözüm getirmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

14. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, ülkemizde 1980 
yılından sonra uygulanan ekonomik politikaların tarım sektöründe açtığı iddia edilen 
tahribatın boyutlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 
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15. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 23 arkadaşının, kanun hükmünde ka
rarnamelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/27) 

16. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Sağlık Bakanlığında 
yapıldığı iddia olunan kadrolaşma hareketinin boyutlarını ve bu uygulamanın insan 
sağlığının korunması ve gelişimi üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/100) 

17. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 14 arkadaşının, Kanun Hükmünde karar
namelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/28) 

18. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 19 arkadaşının, ülkemiz sporuyla 
ilgili sorumsuz davranışları tespit etmek ve bu tür davranışlara son vermek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

19. — Malatya Milletvekili Galip Demirel ve 65 arkadaşının, basın - yayın or
ganlarında yer alan, bazı milletvekillerinin yasama görevlerine ilişkin konularda görev 
ve yetkilerini meşru olmayan işlere alet ettiklerine dair iddiaların gerçeklik derecesini 
tespit etmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetiyle ve milletvekille
riyle ilgili olarak kamuoyunda menfi imaj yaratılmasını önlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/102) 

20. —: Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener ve 10 arkadaşının, Cumhurbaş
kanı Turgut özal ile A.B.D. Başkanı Bush'ıın görüşmelerine ait olup gizli kalması 
gereken tutanakların basında yer alması olayı ile ilgili iddiaların açıklığa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 

21. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat 
artışları ve hayat pahalılığı konusundaki görüş ve taahhütlerinin hangi ölçüde ger
çekleştiğini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişiklin önergesi (10/104) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekilli Ahmet Uncu ve 14 arkadaşının, yerel yöne
timlere tanınmış olan hak ve yetkiler kısılarak veya tamamen kaldırılarak belediyele
rin hizmet yapamaz hale getirildiği iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 v,e 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

23. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin İli Midyat 
İlçesi Budaklı Köyünde 21.5.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açık-
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lığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/106) 

24. — İsparta Milletvekili Süleyman Demire! ve 10 arkadaşının, Hac sırasında 
meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan olayların nedenlerini 
ve sorumlularım tespit etmelk amacıyla Anayasanın 98 (inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

25. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 9 arkadaşının, mevcut hayat pa
halılığı karşısında memurların içine düştüğü durumu tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/108) 

26. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanı ve İzmir Millet
vekili Erdal İnönü ile Grup başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı 
ve tstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş'in, olağanüstü hal bölgesindeki olumsuz 
gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/31) 

27j — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 13 arkadaşının, uluslararası taşımacı
lığımızın içinde bulunduğu darboğazdan kurtarılması için alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

28. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, yetersiz ve dengesiz 
beslenmenin vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkilerini ve bu konuda alınması ge
rekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

29. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 11 arkadaşının, fındık ürünü ve üre
ticileriyle ilgili sorunları ve 'bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

30. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müfitüoğlu ve 10 arkadaşının, İs'tan'bul'da 
1990 yılında meydana gelen olayların gerçek nedenleri ile sorumlularını ve bu Il'de asa
yiş ve huzurun sağlanması îçin alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 

31. — Af yom Mıiilletvetkili Baki Durmaz ve 28 arkadaşının, millî eğitimimıizıin 
içinde (bulunduğu sorumları ve bu konuda izlenecek yeni potllitlikalıarı tespit etrneîk ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

32. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 9 arkadaşının, Dicle Kurudere Köyü 
Cemalağa Mezrasında 5.9.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/114) 
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6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

4. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, spor sahalarında meydana gele
bilecek sportmenliğe aykırı davramşları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) (1) 

5. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Seul Olimpiyatlarına katılan yö
neticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/203) (1) 

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

7. — 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.Î. Orta Anadolu Linyit Işletmesince karşılandığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 

8. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa* 
da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin yaptığı olum
suz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/128) 

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

• 10. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin elekt
rik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/258) (1) 

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

12. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emektile-
rinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

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



_ 6 — 

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

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

16. — 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) 

17. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

18. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu ya
pım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/185) 

19. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük ilçesi Kapullu Köyün
de yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/186) 

20. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatandaş
lara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılmadığına 
ilişkin Dışişleri Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/188) 

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

22. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ili Gebze ilçesinin öğret
men ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/199) 

23. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesi adliye binasının ve bu 
ilçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/200) 

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

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

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

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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28. — 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) 

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

30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gazetenin 
12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/227) 

31. — 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) 

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

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

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

35. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Şeno-
ba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

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

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

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

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

izleyemeyen Kahramanmaraş Hine bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'da Stimer-
bank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/274) 

41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tahrip 
edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/277) 

42. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı Şu
besince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

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

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

45. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Devlet -
millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne zaman açıla
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

46j — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına ve 
E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

47. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Şemdinli ilçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin içişleri Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/358) (1) 

48. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçlarının miktarına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

49. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini ge
ciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/295) 

50. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu Ma
hallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

51. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır işletmeleri Samsun İza
be Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/310) 

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

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

54. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatık İlköğre
tim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/313) 

55. — 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) 

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

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

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

59. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefonla
rın güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) (1) 

60. — 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) 

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

62. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan zam
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (1) 

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

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

65. — 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) 
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66. — 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) 

67. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı idarî ve Malî işler Daire Başkam iken MİT Müste
şarlığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

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

69. — 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) 

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

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

72. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Tüfk Kadınını Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/393) (1) 

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

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

75. — 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) 

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

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

78. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen 
doğalgazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) (1) 
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Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUKSA'da 
ot 

çalışan işçiler hakkında emniyet müdürlüklerince albüm düzenlendiği iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (1) 

80. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile ilgili 
çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

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

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

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

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

85. — 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) 

86. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesinde 
sözleşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

87. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün Amerikaya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cumhuriyet 
Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/409) (1) 

88. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçıların 
konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/410) (1) 

89. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yüdırım'ın, Tunceli ili Hozat ilçesi Em
niyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 

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

91. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlik 1988 yılında ger
çekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1) 
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92. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler sem
tinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/415) (1) 

93. — Ankara Milletvekili Rıza Yımaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fa
kültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler hak
kında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/416) (1) 

94. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (1) 

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

96. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendirilen 
grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/420) (1) 

97. — 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) 

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

99. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Merkez 
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli kararname gereğin
ce Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan vergi iade
lerinin ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1) 

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

101. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/427) (1) 

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

103̂  — Samsun' Milletvekili Cemal Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolörlerine 
denetim özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

104. — 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) 
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105. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü ile 
ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/431) (1) 

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

107. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde Tuzla 
mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddialara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) 

108. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Müdü
rünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadını 
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü sonı önergesi (6/433) (1) 

109. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Emlak 
Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandtrüan dö
viz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) (1) 

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

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

112. — 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) 

113. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, lig maçlarını izleyecek öğrenci
ler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

114. — 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 som önergesi (6/442) (1) 

115. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya il
lerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/451) (1) 

116. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 ta
rihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü som önergesi (6/443) (1) 

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

119. _ İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Sütçüler ilçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

120. — 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) 

121. — 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) 

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

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

124. — 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) 

125. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya îli Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 

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

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

128. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara kul
landırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 

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

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

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

133. _ 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) 

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

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

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

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

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

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

140< — 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) 

141. — 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) 

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

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

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

145. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 
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146. — 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) 

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

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

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

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

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

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

153. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, belediyelere bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne mik
tar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 

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

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

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

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

158,ı — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcıla
rından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum için 
satın alınan güç trafolarına iilşkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/489) (1) 

159. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta tli Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 
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160. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

161. _ İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

162. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vakfına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

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

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

165. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

166. — Bingöl Milletvekili îlhami Binici'nin, Bingöl ili Adaklı ilçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/462) 

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

168. — izmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen fir
malar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 

169. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

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

171. —Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile isviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

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

173. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 tari
hinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

174. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 

(17 nci Birleşim) 
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175. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'm, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

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

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

178. — İçel Milletvekili M. îstemihan 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 som önergesi (6/534) (1) 

179. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, olağanüstü hal uygulaması kapsa
mına giren iller nüfusunda kayıtlı olanların, bu bölgelerde çalışamayacakları konusunda 
bir genelge bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/537) (1) 

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

181. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

182. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık nede
niyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

183. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik 
İşletmelerindeki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1) 

184„ — Kars Milletvekili Mahmut Almak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının ay
lık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/540) (1) 

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

186. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alınan bir vatandaşa kuryelik yaptırıldığı 
ve bu vatandaşın 3.6.1989 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/542) (1) 

187. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, amatör spor kulüplerine de yardım 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

188. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir -
Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

189. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi Es
ki Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına ilişkin 
Sağhk Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

190. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 
yabancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/546) (1) 
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191. — 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) 

192. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayalî ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

193. ..._ tçel Milletvekili Etem Cankurtaran'ın, Demir - Çelik işletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

194. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Siirt İli §ırnak İlçesindeki bazı 
yayla ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/549) (1) 

195.: — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun yasadışı Türkiye Komünist 
Partisi ve kapatılan Türkiye işçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için 
güvence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

196. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'in, Siirt Hi §ırnak İlçesine bağlı bazı 
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1) 

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

198. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Balveren Köyü ile 
Silopi ilçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

199. — Eskişehir Mületvekili M. Cevdet Selvi'nin, Bulgaristan'dan getirilen bir 
soydaşımız hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1) 

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

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

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

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

204. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyunu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

205. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango İdaresince gerçekleş
tirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/561) (1) 
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206. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihinde Diyarbakır ili 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

207. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars ilinde jandarma tarafından 
gözaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkın
da soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (1) 

208. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depoların
da bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

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

210. — 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) 

211. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Eruh ilçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
iddia edilen bir vatandaşın ölümüne neden olanlar hakkında ne gibi işlemler yapıldı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

212. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, PETKIM'in özelleştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

213. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Demir - Çelik işletmeleri 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) 

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

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

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

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

218. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
oru önergesi (6/578) (1) 

219. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, DYP üst yöneticilerinden bazılarının 
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/579) (1) 

220. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda 
çalıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 
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221. — 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) fi) 

222. — 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) 

223. — 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) 

224. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya Birlik tarafından satın 
alınan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

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

226. — İçel Milletvekili M .Istemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışın
daki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/587) (1) 

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

228. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliler Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 

229. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir Hine bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

230. — 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) 

231. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 31.8.1989 tarihinde izmir'de meyda
na gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

232. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alam tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/594) (1) 

233. — Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

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

235. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 
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236. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498) 

237. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika-
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

238. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 

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

240. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

241. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

242. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt İlinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına üişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından »özlü soru 
önergesi (6/504) 

243. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt İli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/505) 

244. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma 
töreninde meydana geldiği iddia edüen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597) (1) 

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

246. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

247. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırh'nın, Millî Savunma eski Bakam Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddia
sıyla hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açüan soruşturmanın sonucuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

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

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



250. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürüsü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (i) 

251i — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudutları 
dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şif ketine kiralanacağı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

252. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarihleri 
arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/614) (1) 

253. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/511) 

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

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

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

257. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine üişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522) 

258. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

259. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, İçel, Silifke, Erdemli köyleri içme su
yu (Aksıfat) projesinin 1989 yılı ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için ya
pılan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözHi soru önergesi 
(6/622) (1) 

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

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

262. — 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) 

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

264. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Bakı 
nından sözlü soru önergesi (6/528) 
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265. — Tunceli Milletvekili Kamer Qenç'in, Van ili Gürpınar İlçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) (1) 

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

267. — Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'ın, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesin
deki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı id
dialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

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

269. — 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) 

270. — izmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 3083 numaralı Kanun uyarınca eski 
sahiplerine iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/630) (1) 

271. — 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) 

272. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başak Şirketler Grubunca hayalî 
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgelerle 
ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) 

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

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

275. — 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) 

276. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, Ankara Milletveküi 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) 

277. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAĞFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir-
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lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

278. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) (1) 

279. — 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) 

280. — 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) 

281. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği yo
lu üzerindeki Mescid-i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyetler
de bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

282. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güvenliği 
sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/654) (1) 

283. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Akdeniz Gübre Sanayii A.§.*deki greve 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) (1) 

284. — 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) 

285. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşamadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/641) (1) -

286. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetler Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

287. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetler Bir
liği ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen 
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

288. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar ör
tülü ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

289. — 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) ' 

290. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, izmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde it
hal kömüre dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 
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291. — Ankara Millet/ei ili ibrahim Tez'in Sosyal HL-oneıÜer ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişki/ Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

292. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - işlet - devret modeliye ya 
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/661) (1) 

293. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Horzum olayıyla ilgili iddialaı 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) (1) 

294. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ülkemizin, Denizlerin Gemiler
den Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesine ne zaman taraf olacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü »oru önergesi (6/662) (1) 

295. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Marmara Denizinin kirlenmesini 
önlemek için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/663) (1) 

296. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür işletmeleri Kuru
munun dış borçlarına ve Kurumca 1987 - 1989 yıllarında üretilen ve tüketime arz edi
len kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) (1) 

297. — 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) 

298. — 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) 

299. — 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) 

300. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, BAĞ - KUR iştirakçilerinin 
emekli aylıklarına ve üniversite hastanelerinden yararlanamamalarımn nedenine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

301. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan -
Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) 

302. — Zonguldak Milletveküi Koksal Toptan'ın, Giresun ili Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakamndan sözlü soru önergesi (6/604) 

303. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum Hindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve ispir - Çamlıkaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

304. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum iline 
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tamndığma ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/606) 
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305. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
İline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji vo Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

306. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin" Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/676) (1) 

307. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) (1) 

308. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

309. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla ve Çamardı ilçele
rine bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

310. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa 
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/609) 

311. — İstanbul Milletvekili Mustafa SangüTün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

312. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli ili Hozat İlçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

313. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, kalkınmada Öncelikli olan Doğu il
lerinde kömür fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/677) (1) 

314. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/679) (1) 

315. — 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) 

316. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum İline bağlı Çat, Pasinler 
ve Şenkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

317. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars ili Çıldır İlçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646) 

318. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 
Fakültesinde 1988 - 1989 öğretim yılında tek dersten başarısız olan öğrencilere ilişkin 
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319. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan işçi
lerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

320. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, ülkemizdeki hal mafyasına ve bu 
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

321. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989 ta
rihli nüshasında yer alan «Millî Eğitim Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı habere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

322. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İli Karayolları 12 nci 
Bölge Müdürlüğünün yol yapımı için gerçekleştirdiği kamulaştırma ve ihalelerden kay
naklanan borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

323. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650) 

324. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK İçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

325., — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun, Sağlık Bakanlığına bağlı 
kurumların yardımcı teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında görevli personelden ilkokul 
mezunu olanlara özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/685) (1) 

326. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce 
gözaltına alınan kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında bulundurulduğu 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) (1) 

327. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin ili Ömerli İlçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

328. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Havsa İlçesi Müftüsü ile 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) (1) 

329. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Karpas Limited Şirketince Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalıştırılan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

330. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Alanya İlçesi Orman 
İşletme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

331. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'm, T.R.T. mensupları misafirhanesinin 
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

332. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İlindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

333. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Almanya'ya yerleştiği iddia 
edilen Adana eski müftüsünün Türk vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 
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334. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
nin elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına karar verilen santrale ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (1) 

335. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, nükleer enerji santralleriyle ilgili 
olarak Arjantin Hükümetince yapıldığı iddia edilen önerinin dikkate alınıp alınmaya
cağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) (1) 

336. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Afşin - Elbistan, Keban ve Kara-
kaya santrallerinin 1988 - 1989 yıllarındaki elektrik üretimlerine ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) (1) 

337. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların ti Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasma ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

338. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/697) (1) 

339. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ÎTİ Eruh İlçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yılı Kasım ayında meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alınan Köy 
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/698) (1) 

340. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri üi Uludere tlçesi Hilal 
Köyündeki vatandaşlara karakol komutam tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırıldı-
ğı iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) (1) 

341. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Çankaya Köşkünde yapılan tami
rat ve tadilatlara ve İstanbul'da yapılacak yeni köşk inşaatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) (1) 

342. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Türkiye Elektrik Kurumunda çalışan 
sözleşmeli personelin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/701) (1) 

343. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Trabzon 
Hastanesi Baştabipliğine yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
mndan sözlü soru önergesi (6/702) (1) 

344. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez ve İpsala ilçelerinde 
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin İpsala ve Küplü belediyelerine ki
ralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/706) (1) 

345. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, son bir ayda gözaltına alınan ve tu
tuklanan vatandaşlara ve çalışmaları durdurulan derneklere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/707) (1) 

346. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya İli Çumra tlçesi Türkmen 
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (1) 
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347. „ Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri İti Uludere İlçesi Taşdelen 
Köyü ve Kayadibi Mezrasmdaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı 
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) (1) 

348. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkanlmaiksızm güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasma ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1) 

349. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, İstanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına iliş>;n Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

350. _ İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985 yıllarında ülkemiz 
üzerinden İran'a silah sevkedildiği ve demokrasi dışı güçlerin Devletin haber alma ör
gütleriyle işbirliği içinde bulundukları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/719) (1) 

351. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul Gaziosmanpaşa Mehmet
çik İlkokulu Müdür Yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/713) (1) 

352. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «Adımlar Gazetesi» Ankara 
Temsilciliğinde polisçe yapılan aramayı izlemeye gelen bir gazetecinin gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

353. — Izmk Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

354. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizdeki Kuran kurslarına 
ve 1983 - 1989 yıllarında güvenlik güçlerine intikal eden irticai faaliyetlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

355. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdü
rüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

356. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/716) (1) 

357. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Çankaya Köşkünde yaptırıldığı id
dia edilen restorasyonun ve ek inşaatın maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/717) (1) 

358. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı önal'ın, Ankara Sanat Tiyatrosunca 
sezon başından beıi sergilenen oyuna televizyonda yer verilmemesinin nedenine ve 
bazı sanatçılar ile eserlerine yasak konulmak istendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

359. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1985 - 1990 yıllarında yurt dışına 
giden ve Türk Hava Yollarının Japonya ve Moskova seferlerine katılan Millî Eğitim 
Bakanlığı personeline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 

360. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş 
İli Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 
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361. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçlcaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 

362. — Erzincan Milletvekili Mustafâ Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenelenen «Hz. Muhammed'i anma gecesi»nde yaptığı konuşma
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

363. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne kadar 
göreve atanan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/726) (1) 

364. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Yeniçeltek Linyit İşletmesi 
Yönetim Kurulunda madencilikle ilgisi olmayan kişilerin de görev yaptığı iddiasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

365. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, 1983 ve 1990 yılları itibariyle 
İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi me
zunlarının sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (1) 

366. ~ Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne ka
dar Başbakanlık emrine tahsis edilen binek otomobillerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/738) (1) 

367. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Taşdelen ve Kaya-
dibj köylerine mal ve eşya girişinin yasaklanmasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/739) (1) 

368. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/740) (1) 

369. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları 
ile Gübre Fabrikalarının piyasa değerlerinde meydana geldiği iddia edilen artışlara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) (1) 

370. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Uludere İlçesi Hilal Köyü Jan
darma Karakol Komutanınca köylülere taş taşıüırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/742) (1) 

371. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyündeki vatandaşların İrak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/743) (1) 

372. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 347 ve 368 sayılı kanun hük
münde kararnameler uyarınca kamu iktisadî teşebbüslerine atanan genel müdürlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/744) (1) 

373. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, «Bütçe Gelirleri Yıllığı», «Aylık 
Bütçe Bülteni» ve «Kamu Hesapları Bülteni» adlı yayınlat ı ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/745) (1) 

374. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt \tt Eruh İlçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

375. — Corum Milletvekili Rıza Iiıman'ın, kamu iktisadî teşebbüslerinin sayısına 
ve bunların yönetim kurulu üyelerinin uzmanbk alanlarına göre dağılımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (1) 
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376. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 
1990 - 1991 sezonu kömür ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) (1) 

377. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt - Şırnak ve Mardin - Silopi 
kömür ocaklarında 1990 yılında gerçekleştirilen üretime ve yapılan tahsislere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (1) 

378. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, NATO Alçak Uçuş ve Atış Eği
timi projesinin neden olacağı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/755) (1) 

379. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, T.R.T.'nin, Çankaya Atakule' 
deki «Dreamland» eğlence merkezinin açılışıyla ilgili yayınına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/756) (1) 

380. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/794) (1) 

381 ̂  — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Cizre'ye içme suyu temin eden 
Keson Kuyularının Türkiye Kömür İşletmelerine ait kanalizasyon atıklarıyla kirlen
diği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/757) (1) 

382. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüFün, Noramin iş merkezinde borsa 
için yüksek fiyatla bina satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/758) (1) 

383. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri Ilı Çukurca ilçesine bağlı 
bazı köylerin tamamen boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/759) (1) 

384. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Sivas Hi Yıldızeli İlçesi Da-
vutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/703) 

385. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1) 

386. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bazı kişi ve kuruluşların Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapmak üzere uydu kanalı kiraladıkları id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/761) (1) 

387. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, istanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
koridorlarında bir grup öğrencinin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) (1) 

388. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır tli Çermik İlçesi Yar
gıcının dövülmesi olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/763) (1) 

389. — Çorum Milletvekili Cemal §ahin'in, günlük bir gazetenin 2.3.1990 tarihli 
nüshasında yer alan «Ankara'nın Göbeğinde Humeyni Lisesi» başlıklı habere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (1) 
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390. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, TRT - INT 5 inci kanal yayın
larının yurt dışındaki vatandaşlarımızca izlenemediği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

391. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, üniversite öğrencileri arasında mey
dana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) (1) 

392. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, özel bir şirket tarafından Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/797) (1) 

393. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, Gebze Topçu Alayında görevli bir teğ
menin Haydarpaşa Askerî Hastanesinde tedavi altına alınmasının nedenine ilişkin Millî 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) (1) 

394. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dursunbey İlçesi Alaçam 
Orman Işletmesince açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/704) 

395. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İlinde 3 üncü 
noterliğin ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

396. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, İstanbul Üniversitesinde öğrenci
lere saldırdıkları iddia edilen sivil kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/799) (1) 

397. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Gebze Topçu Alayında görevli bir 
teğmenin, kendisinin ve ailesinin onayı alınmadan, Haydarpaşa Askerî Hastanesi Psiki
yatri Kliniğine yatırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/800) (1) 

398. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'm, Sosyal Sigortalar Kurumu Çorum 
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru Önergesi (6/826) (1) 

399. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakarın, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/802) (1) 

400^ — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1980'den bu yana satın alınan, kiralanan ya da ortak 
olunan özel sektöre ait fabrikalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/804) (1) 

401. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesinde 5.3.1990 günü 
meydana gelen olaylarda polislerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen sivü kişilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) (1) 

402. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, sınır ihlali suçundan dolayı Bis« 
mil Cezaevinde hükümlü bulunan bir Iraklıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/807) (1) 

(17 nci Birleşim) 
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403. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Pülümür İlçesi Kırdım 
KLöyünde 13.2.1990 tarihinde çığ altında kaldıkları iddia edilen iki vatandaşın cesetle
rinin çıkarılması için hiçbir çaba sarfedilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/808) (1) 

404. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Alaşehir İlçesi Kavaklı
dere Kasabası Belediye eski Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/718) 

405. - - İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı idaresinin Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/810) (1) 

406. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Esendere Bucağında görevli bir üsteğmen hakkındaki iddiaya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/811) (1) 

407. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şark Kromları - Ferrokrom Tesisle
ri özel güvenlik teşkilatında yapılan tayinlere ve bölgede özel ocakları bulunan kişi
lerce bu tesislerden krom çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/812) (1) 

408. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırıldığı 
ve bedava dağıtıldığı iddia edilen kitaplara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/813) (1) 

409. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Hasanoğlan öğretmen Lisesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

410. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, 20.3.1990 tarihinde Cizre'de mey
dana gelen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

411. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu İli İlgaz İlçesi 
Saraycık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatandaş
lara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/731) 

412. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 2422 sayılı Kanunun yaşlılık 
aylığı bağlanmasına ilişkin hükümlerinin uygulamada eşitsizlik yarattığı iddiasına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

413. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Amerika'dan ithal edilen pirinçle 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/815) (1) 

414. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1.1.1989 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen pirinç ithalatına ve ithal pirinçlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

415. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde ülkemize iltica eden 
Trak'lılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1) 

416< — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde Bulgaristan'dan ülke
mize gelen soydaşlarımıza ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/828) (1) 

417. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü orman köylerindeki köy koo
peratiflerine yaptırılan hizmetlerin karşılıklarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 
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418. — Balıkesir Milletvekili î. önder Kırlı'nın, Elazığ'daki ferrokrom tesislerin
den krom çalındığı ve krom hırsızlığının önlenmesi için tesislere yöre dışından güven
lik görevlileri atandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/829) (1) 

419. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne tli Enez İlçesi Karpuzlu Be
lediyesi sınırları içinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin kimlere ne 
kadar bedelle kiraya verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) (1) 

420. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdiresi 
hakkındaki iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) (1) 

421. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, görevlerinden uzaklaştırılan uzmanla
rın yerine sağlık konusunda deneyimsiz kişilerin atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/750) 

422. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, şeriat düzeni getirmek isteyenlerce Deniz
li'de yapılan toplantıda, laiklik ilkesine karşı cihat çağrısında bulunulduğu iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) (1) 

423. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu 11 Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtları ve 
huzurevlerinde dinî sohbetler ve konferanslar düzenlendiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

424. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bir şirketin Almanya'dan Türki
ye'ye yönelik yayın yapmak amacıyla yayın kanalı kiralamasının Anayasaya ve ilgili 
mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin Bşbakandan sözlü soru önergesi (6/835) (1) 

425. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, küçük esnaf ve çiftçilerin on 
milyon liraya kadar olan vergi borçlarından doğan ceza ve zamların affedilmesi için 
çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) (1) 

426. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, İstanbul, İzmir ve İskenderun gibi li
manlarımızda kirlenmeyi önleyici bariyer ve kimyasal sistemler bulunup bulunmadığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) (1) 

427. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1990 yılı enflasyon hedefine ve ilk üç 
aydaki fiyat artışlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

428. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Pakistan asıllı tngiliz uyruklu mollaların 
Edirne'deki camilerde cihat çağrısı yaptıkları iddiasına ve Türkiye'ye geliş nedenlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) (1) 

429. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Hacettepe Merkez öğrenci Yurdunda 
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/844) (1) 

430. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Bölgesindeki bakır 
ve çinko madenlerinin değerlendirilmesiyle ilgili üretim projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) (1) 



— 36 — 

431. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, çimento işçilerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

432. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Ç1MSE - İş Sendikasınca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

433..— Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Beybağı ve İstasyon 
Mahalfesinde kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra hak sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis edilen arsalara ilişkin Bayındıriık ve îskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/867) (1) 

434. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, T. C. Ziraat Bankasından teşvik 
kredisi almış olan Tercan İlçesindeki kümes hayvanı üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

435. — Bursa Milletvekili Fehmi Işiklar'ın, Sosyalist Parti Van 11 örgütünün 
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alınan yedi kişiye işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

436. — izmir Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde İli Bor îlçesıindjeki 600 LV. Ana 
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Mıillî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/868) (1) 

437. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'm, öğretmenlere sendika kurma hakkı 
tanınıp tanınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) (1) 

438. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İsparta - Karacaören, Tunceli - Mer
can ve Trakya barajları ile İğdır sulama suyu inşaatları nedeniyle usulsüz ödemeler 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/872) (1) 

439. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/765) 

440. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü ilçesinde Tekel 
tarafından sürdürülen yaprak tütün alımlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/766) 

441. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile hara ve benzeri işletmelerden satışa çıkarılanlar veya özel 
sektörle ortak işletilmesi düşünülenler bulunup bulunmadığına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

442. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1980 yılından önce temeli atılan şeker 
fabrikalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

443. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut idaresince halka satılan 
Ankara - Eryaman'daki konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

444. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile araştırma kuruluşlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 
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445. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında 
kaç işçi çalıştırıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

446. _ Mardin Milletvekili Süleyman Çelebinin, Güneydoğu Anadolu'daki iller
de 1989 - 1990 yılında öğretime açüarnayan ilkokullara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/774) 

447. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, 1979 ve 1989 yıllarındaki büyük 
ve küçük baş hayvan sayısına ve Et - Balık Kurumunun kesim kapasitesine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

448. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, il merkezlerindeki hastanelerin tıbbî 
cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru Önergesi (6/776) 

449. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ülkemizde davaların çok uzun 
süre devam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

450. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, silah taşıma imkânı sağlanan il genel 
meclisi üyeleriyle belediye başkanlarından Doğru Yol Partisi mensubu olanların mü
racaatlarına cevap verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/778) 

451. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/779) 

452. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör 
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

453. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut kooperatiflerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/782) 

454.: — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, bir paket uzun Maltepe si
garasının maliyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanındın sözlü soru önergesi (6/783) 

455. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce 
sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/784) 

456. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, hastalık nedeniyle bazı göllerimizde du
ran kerevit üretimine yeniden başlanması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

457. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, şeker fabrikası bulunan ilçelerden han
gilerinde Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi bulunmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 

458. — İzmir Milletvekili Fuat Kücı'nın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonun
dan konut kooperatiflerine 1989 yılında verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/788) 

459. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tabir Şaşmaz'ın, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığına bağlı hayvancılık işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

460. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yılla
rında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yaptırılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 
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461. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, NATO alçak uçuş ve atış 
eğitimi projesinin neden olacağı sorunlara karşı ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 

462. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, trafik kazalarının önlene
bilmesi için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin hareket saatlerinde dü
zenleme yapılıp yapılamayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/792) 

463. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Cudi Dağı çevresinde kaç köy boşal
tıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

464. — Bursa Milletvekili İlhan Aşkın'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Taş
ocağı ve Asfalt Şantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) (1) 

465. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, T.R.T. Kurumunun 1988 yılında za
rar etmesinin nedenine ve sorumluları hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/874) (1) 

466. - Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan 
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/875) (1) 

467. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının mer
divenleri ile merdiven korkulukları için yapılan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/876) (1) 

468. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türkiye Diyanet Vakfının 1983 -
1985 yıllarına ait vergi borcuna ve bu Kurumca 1986 yılında vergi kaçakçılığı yapıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) (1) 

469. - Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Horzum'un, bazı milletvekilleri tarafından 
korunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/878) (1) 

470. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuna bağlı huzurevlerinin ücretlerine yapıldığı iddia edilen zamma ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/879) (1) 

471. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan İran vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) (1) 

472. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığman Irak vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) (1) 

473. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1983 - 1984 öğretim yılından bu 
yana üniversite, yüksekokul ve yurtlarla ilişiği kesilen veya kaydı silinen öğrencilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) 

474. — Kocaeli MilMeltve'kili Ömer Türkçakal'ın, Missuri Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesince ülkemizle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/886) (1) 
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475. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Millî Savunma Bakanlığınca 12 Ey
lül 1980 tarihimden sonra açılan ihalelere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/887) (1) 

476. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, «Başkanlık» veya «Şube Müdürlü
ğü» görevi yapan lise mezunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/817) 

477. _ Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kamu iktisadî teşebbüslerinde yö
netim kurulu üyeliği veya danışmanlık görevi verilen eski milletvekillerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/818) 

478. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, eski belediye başkanlarından ve 
belediye başkanı adayı olup da seçilemeyenlerden kaç kişiye kamu iktisadî teşebbüs 
lerinde veya diğer devlet kuruluşlarında görev verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/819) 

479. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum - ispir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

480. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bir kamu bankasını dolandıran 
yabancı kişilere ülkemizde ticaret yapma izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

481. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya ilinde ne zaman olimpik 
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

482. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, basında yer alan «bazı üst düzey 
bürokratlarının görevden alınması için kara listeye alındığına» dair haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

483. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, 1983 yılından bu yana Türk Si
lahlı Kuvvetleriyle ilişiği kesilen subay ve astsubayların yargılanıp yargılanmadıklarına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 

484. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasî Şubesince gözaltına alındığı 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

485. - Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanlığı 
Makamının tarafsızlığına gölge düşürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/889) (1) 

486. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri ili Çukurca ilçesinde ko
ruculuk kabul etmeyen köylülerin bulunduğu köylerin etrafının mayınla döşendiği, id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

487 — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, İstanbul'daki bir diş doktorunun mu
ayenehanesinin polislerce basıldığı ve telefonunun dinlendiği iddialarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/908) (1) 
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488. — istanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Başbakanlıkça Devlet Plan
lama Teşkilatından alındığı iddia edilen hayali ihracat dosyaları için dava açılıp açıl
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

489. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, «Eğitim - İş Kolu Kamu Gö
revlileri Sendikası» nın (kuruluş 'başvurusuyla ilgili dilekçenin Ankara Valiliğince ka
bul edilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

490. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Devlet ihale Kanununun 44 üncü 
maddesi uyarınca verilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/892) (1) 

491. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdai'ın, konut edindirme fonu için toplanan 
paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

492. — İsparta Milletvekilli İbrahim Gürdal'ın, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan işlemlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

493. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İli Beytüşşebap İlçesi Dön
mezler Köyünden iki vatandaşın Boğazveren Köyü korucuları tarafından gözaltına 
alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

494. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İli Beytüşşebap İlçesine bağ
lı Dönmezler, Kovankaya ve Yassıtaş köylerindeki vatandaşlardan köylerini boşalt
malarının istendiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

495. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Cumhurbaşkanlığının 1990 malî 
yılı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

496. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Mardin İli Dargeçit İlçesinde 30.5.1990 
- 1.6.1990 tarihlerinde meydana geldiği iddia edibn olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/896) (1) 

497. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Bayan Özal'ın Japonya ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/909) (1) 

498. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüFün, küçük esnaf ve çiftçilerin vergi 
cezalarının affedilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/910) (1) 

499. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birine işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/911) (1) 

500. —• Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Beytüşşebap ilçesi Oymakaya Kö
yü civarında 1990 yılı Nisan ayında meydana gelen olaya ve olayla ilgili olarak ileri 
sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

501. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, üniversitelerin içinde bulunduğu du
rumun düzeltilmesi için ne gibi çalışmalar planlandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/851) 
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502. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Bağ - Kur emeklilerinin yaşam 
standardının yükseltilmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

503. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesinde 
görevli jandarma bölük komutanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/914) (1) 

504. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, 3.6.1990 tarihinde yerel seçim yapılan yer
lerde seçimden önce kaç kişinin işe alındığına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/915) (1) 

505. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, ülkemizce, İslam Kalkınma Ban
kası ile Kuveyt, Suudi ve Sama fonlarından alındığı iddia edilen kredilere ve 1989 
yılında güvenlik güçlerine intikal eden irtica olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/916) (1) 

506. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, geçmiş yıllarda tatile gönderilen 
öğrencilerin sayısına ve öğrencilere «gençlik tatil kredisi» verilip verilmeyeceğine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

507. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Etibank - Kütahya 100 üncü 
Yıl Gümüş Üretim Tesislerinin yıllık üretim miktarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/918) (1) 

508. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, silah taşıma ruhsatı verilen il 
genel meclisi üyelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

509. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, karayoluyla hacca gitmeleri yasakla
nan vatandaşların mağdur edildiği iddiasına ve bunlardan alınan paralara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/852) 

510. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının araç ve tıbbî malzeme sorununa ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

511< — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/856) 

512. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra İlçesi adlî teşkila
tının ne zamap kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü sorti önergesi (6/857) 

513. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesine bağlı olan ve orman içinde bulunan bazı köylerin «Orman dışı köy» olarak 
belirlendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/858) 

514. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar 
Kurumu dışındaki sağlık tesislerinde çalışan sağlık personelinin ek ödemeden yarar-
landırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 
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515. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Başbakanın İskenderun ve tkizce'ye 
yaptığı seçim gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 

516. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, askerî helikopterlerin hangi hallerde 
kimin emri ile kuilanıldığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/861) 

517. — Konya Milletvekıiili Vefa Tanır'ın, Silopi İlçesi Derebaşı Köyünden zo
runlu olarak İlçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862) 

518. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi 
Liderinin bölücülük yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 

519. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1990 yılı hac döneminde Suudi 
Arabistan'da meydana gelen olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili ola
rak tazminat talebinde bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/864) 

520. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, petrol ürünlerinin kullanımında tasarrufa 
gidilmesi için açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/865) 

521. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, il genel meclisi üyelerine silah ruhsatı 
verilmesinde farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/870) 

522. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Göksün - Andırın ve 
Andırın Kahramanmaraş yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/882) 

523. — Afyon Milletvekili Ba'klî Durmaz'in, beslenme bozukluklarının öntenımösi 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve hekimi bulunmayan sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözMi soru önergesi (6/883) 

524. — İzmir Milletvekili K. Kemal Aniadol'un, İzmir'in kurtuluş törenleri nede
niyle Atatürk Anıtı'na çelenk koymak isteyen Türkiye 'Birleşik KomünJist Partisi yöne
ticilerine izin verilmediği iddiasına ilişkin İçişleni ©akanımdan sözlü soru önergesi 
(6/884) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Kadının 

Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
me ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 452) 
(Dağıtma tarihi: 1.10.1990) 

2. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayıh Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 
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3. —' 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raponi (1/644) 
S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

4. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallı oğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı : 
399) (Dağıtma tarihi : 4.4.1990) 

5. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Say ıh Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/203) (S. 
Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 5.4.1990) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

7. — Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararları
nın Ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427) 
(S. Sayısı : 404) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

8. — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S. Sayısı : 405) (Dağıtma fcvrihi : 12.4.1990) 

9.. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Millet
vekili Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Za
rarlarının Önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı. 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 ve 286'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 28.11.1989; 18.4.1990) 

10. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/676) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

11. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 
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19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

12. — 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17.1.1990 Tarihli ve 3599 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Da
ha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/672, 3/1114) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 1.5.1990) 

13. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları 
raporları (1/649) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 2.5.1990) 

14. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. Sayıları : 155 ve 
155e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988, 10.5.1990) 

15. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya 
Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/227) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

16. — Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Dü
zenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı : 
414) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

X 17. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

18. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçimleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

19. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

20. — tzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.19<M*> 

21. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen-
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mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna îki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

22. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal* 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

23. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kak 
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

24. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

25. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

26. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

27. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

28. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

29. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S, Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

30. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 
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31. — tçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

32. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1O02) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

33. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/339) (S. Saytsı : 444) (Dağıtma tarihi : 5.9.1990) 

X 34. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 27.9.1990) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve Öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 36. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 27.9.1990) 

37. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

X 38. — Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Kütahya Milletvekili Musta
fa Uğur Ener, Tokat Milletvekili Kâzım Özev ve Samsun Mi'letvekili Nafiz Kurt'un, 
27.12.1989 Tarih ve 3595 Sayılı 1990 Malî Yılı Bütçe Kanununun T.B.M.M. Kısmın
da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (2/330) (S. Sayısı : 450) (Dağıtma tarihi : 1.10.1990) 

39. — Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt özaFin, 21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı 
Sayıştay Kanununun 5 inci ve 6 ncı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/389) (S. Sayısı : 451) (Dagutma tarihi : 
1.10.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 4 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 454) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan, 
Mayıs, Haziran 1990 Ayları Hesabına Ait Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Raporu (5/54) 
T. B. M. M. Hesaplarım İnceleme Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 26.9.1990 
T. B. M. M. Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Karar No. : 12 
Sayı : 12 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Nisan 1990 başında Bankada mevcut para 2 145 134 283— 
Nisan-Mayıs-Haziran 1990 aylarında Ziraat 

Bankasının aldığı para 42 876 748 463,— 

Toplam 45 021 882 746— 
Nisan-Mayıs-Haziran 1990 aylarında Ziraat 

Bankasının harcadığı para 41 473 448 679,— 

Temmuz 1990 başında bankada mevcut para 3 548 434 067,— 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Nisan-Mayıs-Haziran 1990 aylarına 

ait hesapları incelendi; 
Nisan 1990 da Ziraat Bankasındaki 2 145 134 283,—TL.'lık mevcudu ile Nisan-Ma

yıs-Haziran 1990 aylarında Hazineden 42 876 748 463,— TL. alınarak Bankadaki hesaba 
yatırdan meblağ Cem'an 45 021 882 746,— TL. olduğu mevcuttan sarf olunan 
41 473 448 679,— TL. tenzil edildikten sonra Temmuz 1990 başında Bankadaki kasa 
mevcudunun 3 548 434 067,— TL.'dan ibaret olduğu Saymanlıkdalki defterlerle sarf 
evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Talat Zengin 
Malatya 

Kâtip 
Seçkin Fırat 

Bolu 
Üye 

Önol Sakar 
Manisa 

Başikanvekdli 
Mehmet Yaşar 

Ağrı 

Üye 
Orhan Şendağ 

Adana 
Üye 

Sözcü 
Muhittin Karaman 

Gümüşhane 
Üye 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Gürbüz Yılmaz 
Ordu 




