
DÖNEM : 18 CİLT : 49 YASAMA YILI : 4 

T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

22 nci Birleşim 

18 . 10 . 1990 Perşembe 

I. 
II. 

III. 
IV. 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

— GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
— GELEN KÂĞITLAR 
— YOKLAMA 
— BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Sayfa 

409 
411 
412 
412 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 412 
1. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon ve ilçelerinde 

meydana gelen sel felaketi ve üreticilerinin durumuna ilişkin gündem dışı ko
nuşması ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin cevabı 412:419 

2. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, terör konusuna ilişkin gündem 
dışı konuşması 419:420 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 422 

1. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, ülkemiz
de yaygınlaştığı iddia edilen işyerlerinin kapatılması ve işçilerin işlerinden çıka
rılması ile ilgili uygulamalar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/32) 422:423 



T.B.M.M. B : 22 18 . 10 . 1990 O : 1 

Sayfa 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 423 

1. — Dilekçe Komisyonunun başkanlık, divanını oluşturması için toplantı 
gün ve saatine ilişkin Başkanlık duyurusu 423 

V. — SEÇİMLER 423 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere seçim 423:424 

a) Dilekçe Komisyonu 423:424 
b) Plan ve Bütçe Komisyonu423:424 
c) KİT Komisyonu 423:424 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 424 

1. — 1211 Sayılı Kanun ile 2S47 Sayılı Kanunda Değişiklik "yapılması ve Ka
dının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/717) (S. 
Sayısı : 452) 424:426 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 426 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 426 

1. —Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 12.9.1980 tarihinden bu yana fiş
lendiği iddia edilen vatandaşların sayısına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişle
ri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı. (7/1539) 426:427 

2. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet . 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'm, yazılı 
cevabı. (7/1558) 427:428 

— 408 — 



T.B.M.M. B : 22 18 . 10 . 1990 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Bursa Milletvekili tlhan Aşkın, hava kirliliğiyle mücadelede önceliklerin tespitine, 
tzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt, üzüm üreticisinin durumu, sorunları, Tariş'in içinde 

bulunduğu ortam ve alınması gereken tedbirlere; 
tlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Hakkari Milletvekili Cumhur Keskin'in, ölüm cezalarının infazıyla ilgili Hükümet adına 

yapılan açıklamalara ilişkin gündem dışı konuşmasına da, Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sun
gurlu cevap verdi. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan : 
Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına Maliye ve Gümrük Ba

kanı Adnan Kahveci'nin, 
Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönüşüne kadar Kültür Bakanlığına vekalet et

mesi uygun görülen Turizm Bakanı tlhan Aküzüm aynı tarihte yurt dışında olacağından, Kül
tür Bakanlığına Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın, 

Japonya, Singapur ve Tayland'a gidecek olan Turizm Bakanı tlhan Aküzüm'ün dönüşüne 
kadar Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Mustafa Taşar'ın, 

Japonya'ya gidecek olan Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in, 

Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar Devlet 
Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu, 

Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un (6/320), 
tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın (6/430) numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin 

önergeleri okundu; soruların geri verildikleri bildirildi. 
Genel Kurulun 16.10.1990 tarihli 20 nci Birleşiminde okunmuş bulunan (11/17) ve (11/18) 

esas numaralı gensoru önergelerinin, gündemin "özel Gündemde Yer Alacak tşler Kısmında" 
yer almasına; (11/17) Esas numaralı gensoru önergesinin Anayasanın 99 uncu maddesi gere
ğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerinin Genel Kurulun 23.10.1990 Salı 
günkü birleşiminde, (U/18) esas numaralı gensoru önergesinin görüşmelerinin ise Genel Kuru
lun 24.10.1990 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına, bu görüşmelerde Hükümet ve gruplar 
adına yapılacak konuşma sürelerinin 30'ar dakika olmasına, 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler Kısmının" 
39 uncu sırasında yer alan 460 sıra sayılı kanun teklifinin bu kısmın 2 nci sırasına alınmasına, 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler Kısmının" 
37 nci sırasında yer alan; Mecliste kullanılan ve ekonomik ömrünü tamamlamış bulunan ya
bancı arabaların satılmasını ve yerine yerli arabaların alınmasını öngören 450 sıra sayılı kanun 
teklifinin bu kısmın 3 üncü sırasına alınmasına; 

tlişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 
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Türkiye - AT Karma Parlamento Komisyonunda Ankara Milletvekili Ercan Vuralhan'm 
istifasıyla boşalan bir üyeliğe Denizli Milletvekili Ayçan Çakıroğulları'nın, 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubunda, Bursa Milletvekili Ahmet Kurtce-
be Alptemoçin'in Dışişleri Bakanlığına atanması sebebiyle boşalan bir üyeliğe Ankara Millet
vekili Ercan Vuralhan'm, 

ANAP Grubunca aday gösterildiklerine ilişkin Başkanlık tezkereleri Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

Kamu tktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan ve bağımsız üyelere isabet eden 
üyelik için başvurulara ilişkin, Başbakanlıkça duyuruda bulunuldu. 

1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Kadının Statüsü ve So
runları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulü Hakkında Kanun Tasarısının (1/717) (S. Sayısı: 452) 1 inci maddesinin görüşülmesi sıra
sında, istem üzerine yapılan yoklama sonucunda, Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunma
dığı anlaşıldığından; 

18 Ekim 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 16.50'de sbn verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abddhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Bursa Ordu 

Mustafa Ertuğnd Ünlü Ertuğrul Ozdernir 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

18.10.1990 Perşembe 

Raporlar 

1. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname ile İçişleri ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komis
yonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 461) (Dağıtma tarihi : 18.10.1990) (GÜNDEME) 

2. — 2954 Sayılı Kanunun 13 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/744) (S. Sayısı: 463) (Dağıtma tarihi: 18.10.1990) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın Eskişehir özel Tip Cezaevinin konumuna iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.10.1990) 

2. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, işkence nedeniyle polisler aleyhine açılan bir 
davaya bakan yargıçların tehdit edildikleri iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/955) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.10.1990) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya tline bağlı Seyitömer Kasabası
na otomatik telefon santralı kurulmamasının nedenine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/1603) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.10.1990) 

2. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında 
Kanunun 3 üncü maddesinde yapılan değişikliğe ve Kurulca gerçekleştirilen denetimlere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1604) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.10.1990) 

3. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Yeni Çeltek maden ocaklarında meydana gelen faci
anın nedenlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1605) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.10.1990) 

4. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, İçel Millî Eğitim Müdürü hakkındaki iddia
lara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1606) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.10.1990) 

Genel Görüşme Önergesi 

1. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, ülkemizde yaygınlaştığı 
iddia edilen işyerlerinin kapatılması ve işçilerin işlerinden çıkarılması ile ilgili uygulamalar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maaddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/32) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.10.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

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

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çaktroğlu'nun, Trabzon ve ilçelerinde meydana gelen sel felaketi 

ve üreticilerin durumuna ilişkin gündem dışı konuşması ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'-
nin cevabı 

BAŞKAN — Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Çakıroğlu, Trabzon yöresinde meydana 
gelen sel felaketi ve üreticilerin durumları hakkında gUndem dışı söz istemişlerdir, kendilerine 
bu vesileyle söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Çakıroğlu. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sözlerime baş

lamadan önce, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Trabzon ve ilçelerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle, vatandaş, içinden çıkılmaya

cak çilelerle karşı karşıya kalmıştır. Felakette ölenlere Allah'tan rahmet niyaz eder, yakınlarına 
başsağlığı diler, felaketten zarar görenlere tekrar geçmiş olsun derim. 

Daha önceki Çatak felaketi sonrasında, "Devlet yaraları saracak" denildi; ama, vatandaş 
hâlâ eski yerlerinde ikamet etmektedir. 

20 Ağustos 1989 tarihinde yine büyük bir felakete maruz kalmış bulunan Trabzon'un Ak
çaabat ve Çarşıbaşı ilçelerinde meydana gelmiş felaket nedeniyle, "yaralar sarılacak" denildi. 
Akçaabat Belediyesinin, sadece belediye zararı 20 milyar lira; buna karşılık devletin yapmış 
olduğu yardım miktarı 90 milyon lira. Halbuki, bu 90 milyon lira felaket günlerinde sadece 
akaryakıt gideri olarak kullanılmıştır. 

Yaraları sarmak bu şekilde mi olur? 
3 Ekim 1990 tarihinde, Of ve Çaykara'da sel felaketi meydana geliyor. Köy Hizmetleri İl 

Müdürlüğü, narkoz yemiş gibi, sel felaketi bölgesine, makinelerini 5 gün sonra götürüyor. Aradan 
15 gün geçmiş olmasına rağmen, Çataldere, Erenköy, Akkese yollarından sadece yaya vatan
daşlar gidebilmektedir. 

— 412 — 



T.B.M.M. B : 22 18 . 10 . 1990 O : 1 

Sayın Maliye Bakanı söz verdi; ama, sözleri sadece lafta kalıyor. Bayındırlık ve tskân Ba
kanlığındaki, Bölümlü Belediyesine ait 89 milyon liralık düzenleme projesi parasını bari gön
derin de, vatandaş, çamur ve bataklıktan biraz olsun kurtulsun. 

Bütün bu felaketlerden sonra, "Hükümet yaraları saracak" demenize rağmen, yara sar
mak yerine, Körfezi ve Amerika'yı sanyorsunuz. Artık, yaraları devlet sarmıyor. Gazetelerde 
okuduğumuza göre, Karadeniz dernekleri ve vakıflar bu bölgelere yardım yapıyor. Köy Hiz
metleri İl Müdürlüğü, köy yollarına hizmet diye bir şey göndermiyor. Artık, vatandaş, köy yol
larında, gidebildiği yere kadar kamyonla gidiyor, bazı yerlerde de, kamyonla gidecek durumu 
kalmadığı için, yaya gidiyor. 

tlçe Başkanlığından ayrılan kişiyi, Köy Hizmetleri ti Müdürlüğüne getirirseniz, vatandaşı 
kamplara ayırır; "Trabzon'un doğusu, batısı, merkezi" der. Trabzon Merkez tlçe Aktoprak 
Köyü Muhtarı, iki yıldır Köy Hizmetleri ti Müdürlüğüne gidiyor; "Sen aşırı bir Doğru Yol 
Partili olduğun için, sana makine ve greyder veremeyeceğim" diyor. Bunu, açık açık bütün il
çelerde ifade ediyor. Dairede çalışan personele de, "Şantiyeye gitmeye gerek yok, dairede otu
run, çay için" deniyor. Niçin gönder ilmiyor lar?... Doğru Yol Partisi sempatizanı göründükle
rinden. 

Şantiyelere, sadece, müdür tarafından işe alınmış mevsimlik işçileri gönderiyorlar. Şanti
yelerde ve köy hizmetlerinde görünen aksaklıkların nedeni de böylece orta yere çıkıyor. 

Devleti bu denli zaafa uğratacak kişileri işbaşında tuttuğunuz müddetçe, devleti çökerti
yorsunuz; yazıktır, günahtır; vebal altında kalıyorsunuz. 

Bütün bu sel felaketlerinin ıstırabı yanında, tarım sektörünün sorunları da, tahammül edi
lemez duruma gelmiştir. Hükümetlerinizin izlemiş olduğu tarım politikaları, tarım ürünlerinin 
kapsamını daraltmıştır. Ürün fiyatları doğru ve gerçekçi değildir. Ürün fiyatları daima enflas
yon altında kalmıştır. Bütün bu şartlar altında, mayıs çayı sürgününü Çay-Kur'a teslim etmiş 
bulunan üreticinin, Kurumdan, 300 milyar liranın üzerinde alacağı var. Vatandaş sadece oya
lanıyor. Bir çuval un almak için, halkı dilenci durumuna düşürdünüz... 

Sel felaketi nedeniyle Bölümlü yöresine mayıs sürgününe karşılık olmak üzere 1,5 milyar 
lira para gönderilmiş. Sayın Maliye Bakanı, geçen burada bir konuşmasında, Merkez Bankası
nın İstanbul'daki masraflarını 1 milyar 540 trilyon lira olarak gösterdiler. Acaba Merkez Ban
kasının bu türlü masrafları birazcık kısılıp da, üreticiye olan borçlar verilse daha iyi olmaz mı? 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, galiba bir yanlışlık oldu, Emlak Bankası mı? 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — 1 milyar 540 trilyon olmaz, şaşırıyorsun. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Trilyon olacak, şaşırmadım. Bu, Sayın Maliye 

ve Gümrük Bakanının geçen bir sözlü soruya vermiş olduğu cevabındaki bir ifadesidir. (DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri) 

Eğer, "çay bölgesinde verildi" diyorsanız; buyurun çay bölgesine gidin, millet inim inim ' 
inliyor, ağlıyor. (ANAP sıralarından gürültüler) İbrahim, yerinden laf atmaya kalkma, Arak-
lı'ya git, Sürmene'ye git, Of'a git; git bak bakalım, vatandaş bir çuval un alabilecek durumda 
mıdır?. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, metninize dönün ve bitirin. 
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MEHMET ÇAKIROÖLU (Devamla) — Bir de, çay bölgesinde, vatandaşın kooperatiften 
almış olduğu gübre ve kredilerini, Çay-Kur Genel Müdürlüğü mayıs ayında üreticinin alaca
ğından kesiyor ve Çay-Kur Genel Müdürlüğü bu parayı kooperatiflere dekont etmediği için, 
üreticiden 12 aylık faiz alınıyor. Çay-Kur Genel Müdürlüğünün eğer paraya ihtiyacı varsa, baş
ka yerlerden kendisi faizle alsın, vatandaşa faiz verdirtmesin. 

özel sektörün bölgedeki çay sıkıntısı zaten had safhayı bulmuştur. 1989 yılında almış ol
duğu mahsul bedelini, 1990'ın 11 ve 12'nci aylarına senet olarak vermiştir. Zaten, üreticinin 
bu paralan da pul olmuştur. 

Çay üreticilerini perişan ettiniz de, acaba diğer üreticileri iyi mi ettiniz? Fındıkta ödeme
ler yapılmıyor... 

HASAN NAMAL (Antalya) — Pamuk da öyle... 
MEHMET ÇAKIROÖLU (Devamla) — Fındık 2 300 liraya düşmüştür. Fındık parası sa

dece ve sadece,Sayın Bakanın kendi bölgesi olan Ünye'de ödenir, Terme'de ödenmez, Karade
niz'in diğer yerlerinde ödenmez; ama, Sayın Bakanı, herhalde Ünye de kurtaramayacaktır. 

Böyle çifte standart uygulama olmaz. 
Pamuk, geçen yıl 1 600 lira, bu yıl 1 600 lira... 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Ege'de 2 400 lira. 
MEHMET ÇAKIROÖLU (Devamla ) — Bu fiyat üreticinin, mazota ve işçiye verdiği pa

ra, artı, enflasyon hesaba katıldığında, masrafları bile karşılamıyor; vatandaşın cebinden gidiyor. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Pamuk işine karışma. 
MEHMET ÇAKIROÖLU (Devamla) — Beyefendi, burada konuşmayın, vatandaşın içe

risine gidin. Üreticiye 1 trilyonun üstünde borcunuz vardır, eğer yüreğiniz yetiyorsa, üreticinin 
içerisine gidin, 1 trilyonun üzerindeki borcunuzu verin. Üretici, sizden emeğinin karşılığını is
tiyor, sadaka istemiyor. 

Bir de, Kahramanmaraş'ın kırmızıbiberi vardır. Kahramanmaraş'ta, kırmızıbiberin hali 
perişandır. Sayın Kahramanmaraşlı milletvekillerimiz burada... 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Siz, Trabzon'un sel felaketinden başladınız, Maraş'tan çıkıyorsunuz... Toparlayınız efen

dim, rica ederim... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım, yazımın altında, "üretici" diye 

bir kelime vardı. Kahramanmaraş'taki üretici, eğer kırmızıbiberden avansını alamamışsa, bi
beri ne yapacak, nasıl götürecek, hamala verecek parası var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, başka bir gün o hususta söz istersiniz. 
MEHMET ÇAKIROÖLU (Devamla) — Sayın Atilla tmamoğlu burada, Kahramanma

raş'ın diğer milletvekilleri de burada... Ödeyebiliyorlar mı?.. 
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, Kahramanmaraş'ın biberini de başka bir gün anlatırsınız. 

Benden söz*istersiniz, söz veririm. 
Süreniz dolmuştur. Lütfen efendim... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
HASAN NAMAL ( Antalya) — Pamuktan bahset, pamuktan. 
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MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım, dün burada Sayın İlhan Aşkın, 
Bursa'nın hava kirliliği nedeniyle söz aldı... 

Hatibin mikrofonu Başkan tarafından kapatıldı. 
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, lütfen efendim... (DYP sıralarından gürültüler) 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, bir konuyu hatırlatmak istiyorum... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, daha toparlamadım efendim. 
BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, ara veririm. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Ara verin. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... İneceksiniz. 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Ara verin... 
BAŞKAN — Efendim, ben, hiçbir arkadaşa, dışarıya çıkarma cezası vermedim; zatı âli

niz için uygulatma imkânını vermeyin, lütfen. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, cümlemi toparlayayım. 
BAŞKAN — Efendim, siz, gündem dışı konuşmayı kötüye kullanamazsınız; lütfen... (Gü

rültüler) 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Ben hakkı kötüye kullandırmam. Lütfen efendim, lütfen... Mümkün değil... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, dün burada Sayın İlhan Aşkın... 
BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Zapta geçmiyor, mikrofonunu kapattım. Lütfen... 

(DYP sıralarından gürültüler) 
VEFA TANIR (Konya) — Cümlesini bağlatmazsanız, indirmeyiz; cümlesini bağlasın. 
BAŞKAN — Hayır! Cümlesini bağladı efendim. 
VEFA TANIR (Konya) — Bağlamadı... 
BAŞKAN — Bağladı efendim. (DYP sıralarından gürültüler) 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... (DYP sıralarından "Lafını tamamlamadan indirtmeyiz" 

sesleri) 
Efendim, hatip, sözünU bitirmiştir. Bitirdikten sonra başka bir konuya geçti; onun için 

sözünü kesiyorum. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Oylama yapalım... 
BAŞKAN — kapamazsınız efendim. İçtüzüğü hepiniz müdafaa etmek mevkiindesiniz. (DYP 

sıralarından gürültüler) 
Sayın Çakıroğlu, lütfen... Beni müşkül duruma sokmayın efendim. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Bu kürsüde sadece ANAP'ın lehinde konuşul

duğu zaman mı konuşacağız? Ben sözümü tamamlamadım. 
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BAŞKAN — Tamam efendim, sözünüzü tamamladınız, buyurun efendim. (DYP sırala
rından gürültüler) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — 15 dakika ara verin. 
MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Sayın Başkan, büyük bir cezayı hak etti Çakıroğlu. 
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, ben ara veririm; ama, zatı âlinize de hiç yapmadığım bir 

muamele yaptırma durumuna düşersiniz. Lütfen... Lütfen efendim, beni müşkül duruma... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, dün burada Sayın ilhan Aşkın, 
aynı şekilde konuştu. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, başka bir gün benden yine gündem dışı söz isteyeceksiniz. 
Rica ederim, lütfen efendim... (DYP ve SHP sıralarından "Ara verin, ara verin" sesleri, gü
rültüler) 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, ben sizi... 
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, beni aciz zannetme. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Zannetmiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen diyorum, rica ediyorum, rica ediyorum. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Dün aynı şekilde ANAP Grubundan tlhan Aş

kın hava kirliliği nedeniyle söz aldı, başka konulara değindi. Partimin il başkanlığına hitaben... 

BAŞKAN — Efendim, siz... Sayın Çakıroğlu, sen grupçu musun, partici misin? Burada 
o konuda söz istersin, o konuda da söz veririm sana. Sen benden, Trabzon'da yapılan hatalar 
sebebiyle söz istedin; onun hakkında 10 dakika konuştunuz, 5 dakika hakkınızı kötüye kullan
dınız, şimdi başka konuya geçiyorsunuz. Veremem. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Ben sözümü bağlamadım; ne diyecek olduğum 
belli değildi. Sayın tlhan Aşkın, dün burada aynı şekilde konuştu. 

BAŞKAN — Efendim, sözünüzü bağladınız. (DYP sıralarından "Bağlamadı, bağlamadı" 
sesleri) Efendim, benden iyi mi biliyorsunuz? (DYP sıralarından "Bağlamadı", "Oylayalım" 
sesleri) Lütfen efendim, lütfen... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Bağlamadım Sayın Başkan. Zaten bunlar birkaç 
dakika sonra burayı terk edecekler. Sözümü bağlamadım. 

BAŞKAN — Lütfen... 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Bağlasın Sayın Başkan, bağlasın. 
BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Bursa) — Bırakın, saygılarını sunsun. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Bağlamadan inmez. 
BAŞKAN — Efendim, teşekkürünüzü söyleyiniz ve dünkü hadiseye girmeyiniz. Tekrar gir

diğiniz... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Bir kelime diyeceğim. 
BAŞKAN — Hayır, girdiğiniz takdirde sözünüzü keserim. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım... 
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BAŞKAN — Efendim, kendi konunuzda sözünüzü tamamlayın ve inin. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Kendi konum... Milletvekiliyim... Partimin bir 

il başkanı, ismi zikredilerek buraya gelmiştir; sadece onu... Dün o, "hava kirliliği" derken, 
il başkanını, burada konuşamayacak olan kişiyi kürsüye getirdi de, biz bugün ona niçin cevap 
veremeyeceğiz? 

BAŞKAN — Veremezsiniz efendim. Tamam mı efendim, tamam mı? Tamam efendim, lüt
fen... Lütfen efendim... Efendim, lütfen... Tamamladınız; lütfen... (DYP sıralarından alkışlar) 
Lütfen... 

Sayın Çakıroğlu, bak, ceza veririm. Yüz yüze bakıyoruz, dışarıda her gün beraber oluyo
ruz; beni müşkül duruma sokma. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, ben sözümü bağlamadım; siz 
"bağladınız" diyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 1538 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.48 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdülhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Ertuğrul Özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
1. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çaktroğlu'nun, Trabzon ve ilçelerinde meydana gelen sel felaketi 

ve üreticilerin durumuna ilişkin gündem dışı konuşması ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'-
nin cevabı (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, Genel Kurula şükranlarını bildirmek için, sadece buna mün
hasır olmak üzere söz istemiş; o hakkını kullanması için söz veriyorum. 

Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben Genel Ku
rulun fazla vaktini alacak değilim, konuşmamın son kısmına gelmiştim, bu vesile ile dileğim, 
İnşallah, Hükümet, en kısa zamanda, üreticiye olan borcunu verir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
— 417 — 



T.B.M.M. B : 22 18 . 10 . 1990 O : 2 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECÎ (İstanbul) — Cevap arz edece
ğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; Sayın Çakıroğlu'nun heyecanlı bir üslupla yaptığı ve dokunmadığı hiçbir konu 
bırakmadığı gündem dışı konuşmaya müsaadenizle cevap vermek ve bazı konulara açıklık ge
tirmek istiyorum. 

Konuyla ilgili olarak çok özet bilgiler vereceğim : Doğu Karadeniz Bölgesinde meydana 
gelen ilk sel felaketinden sonra Karayolları ve Köy Hizmetlerinin yaptığı hasar tespit çalışma
ları neticesinde, 1990 yılında çok acil olarak bölgede yapılabilecek işler tespit edilmiş, 50 mil
yar liralık -bunun içine kamulaştırma bedelleri de dahil- bir iş programı hazırlanmıştır. Bu prog
rama göre, 30 milyar lirası Karayollarına, 20 milyar lirası da Köy Hizmetlerine olmak üzere, 
toplam 50 milyar liralık bir ödenek, Geliştirme ve Destekleme Fonundan ayrılarak, bu hizmete 
tahsis edilmiştir. Hasar görmüş olan bütün önemli altyapı tesislerinin ihalesi, yıl sonuna kadar 
bu şekilde bitirilmiş ve işlemlerine başlanmış olacak. 

Bu arada, eşyaları hasar görmüş olan insanlara da, hasar nispetlerine göre, Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışma Fonundan yardım yapılmış ve bu çok acil maddî kayıpları giderilmeye 
çalışılmıştır. 

En son Of'ta ve Bölümlü'de meydana gelen sel afetinden sonra da, Afetler Fonu kanalıy
la, belediyelere 200 milyon lira civarında yardım yapılmıştır. Biliyorsunuz, Anayasa Mahkeme
sinin verdiği iptal kararından sonra, Belediyelere Yardım Fonundan, belediyelere her ne ad al
tında olursa olsun, ödeme yapamıyoruz; fakat, Bölümlü'de, Afetler Fonu kanalıyla yerel yö
netimlere 200 milyon lira civarında çok acil yardım yapma imkânı sağlanmıştır. 

Yine aynı şekilde, bu bölgedeki çay üreticilerinin paraları da öncelikle ödeme programına 
alınmıştır. 

Değerli arkadaşlar, Çay-Kur'un ödemeleri konusunda da, Sovyetler Birliğiyle yaptığımız 
bağlantının ikinci kısmını, sevk öncesi kredi olarak temin ederek, önümüzdeki günlerde böl
geye gönderiyoruz; bu konuda Ziraat Bankasıyla ilgili görüşmeler tamamlanmak üzeredir. 

Yine aynı şekilde, Çay-Kur'un, sermaye artırımıyla ilgili bir kaynak temin etme çalışmala
rı vardır. Bunun da nakiti, zannediyorum, önümüzdeki günlerde bölgeye intikal edecektir. Bu 
vesileyle, Çay-Kur'a malını satan çay üreticisi, sattığı çay bedelini bir ölçüde alacaktır. 

Yine de her zaman tekrarladığım gibi, çay konusunda Çay-Kur'u bu sene gerçekten köklü 
bir şekilde düzeltme ile, özel sektör ve yurt dışıyla rekabet edebilir bir duruma getiriyoruz ve 
özellikle yurt dışında da potansiyelini artırıyoruz. Zannediyorum, önümüzdeki yıllarda, bura
da, devamlı, gelip, işte, "çay paraları geç ödendi, erken ödendi" gibi tartışmalar külliyen kal
kacak ve Türk çayı da, dünyada aranan bir çay konumuna gelecektir. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

AHMET ERSİN (İzmir) — Memurlar seni soruyor Sayın Bakan... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Memurlar yüzde 14 zammı Sayın Bakana iade ediyorlarmış!.. 
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BAŞKAN — Başta siz iade ederseniz, olur! 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben de ederim... 
BAŞKAN — Tabiî, senin ihtiyacın yok!.. 

2. — Bingöl Milletvekili İlhamı Binici'nin, terör konusuna ilişkin gündem dtşı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Binici, terör konusunda gündem dışı söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Binici. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

İLHAMt BÎNİCt (Bingöl) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; hepinizi 
saygıyla, selamlarım. 

önce -geçen sene belirttiğim gibi- Sayın Başkana, terör konusunda bana gündem dışı bir 
konuşma hakkı verdiği için teşekkür ederim. Sebebine gelince : 

Gerçekten, bu kürsüde, belirli grup liderlerinin dışında, terörle ilgili konuşmalara her ne
dense izin verilmiyor. Terör konusunda konuşmak için, daha benim gibi sırada çok kişi var. 
Oysaki Türkiye, -geçen sene belirttiğim gibi- karanlık birtakım güçler tarafından belirli ve planlı 
bir şekilde teröre götürülmekte ve terör, bu güçler tarafından tırmandırılmaktadır. Bir sene önce 
rahmetli Sayın Çetin Emeç ve rahmetli Sayın Aksoy'un öldürülmeleri üzerine yapmış oldu
ğum konuşmamda bu hususu belirtmiştim. 

Gün geldi, terör giderek tırmandı; ama, Sayın İçişleri Bakanı ve Sayın Başbakan tarafın
dan, her cinayetin arkasından, "Bu sondur" denildi. 

Biz, bunların son olmadığını biliyoruz. Bu durumda, son işlenen cinayet de son olmaya
cak, bu cinayet halkaları, zincirin halkaları gibi birbirine takılıp gidecektir. 

tşin ilginç yönü, terörün, parlamenter rejime yönelik olması. 
Siyasî parti liderlerimiz ve sözcüleri, bir önceki hafta, Mecliste terör üzerine yapılan ko

nuşmalarında bu konuya net bir şekilde değindiler. Türkiye'de terör öyle bir duruma gelmiş 
ki, bugün sıranın kimde olduğu, yarın kimde olacağı belli değil; ama, Sayın İçişleri Bakanımız 
bugün burada olsaydı, kendisine cevaplandırılmak üzere çok sorumuz olacaktı. Sanıyorum ki, 
bu konuşmamı Sayın Başkanımız, alışılagelen bir usulle, daha önceden, Sayın içişleri Bakanı
na veya diğer yetkililere bildirmişlerdir. Sayın İçişleri Bakanımız, terör olaylarını hafife aldığı 
içindir ki, burada bulunmuyor bugün. Sayın Başbakan da olayı çok hafife alıyor. 

Deniliyor ki, "Terör 1980'Ierden önce vardı; o zaman devlet yoktu." Bugün ise devlet var
dır; devletin varlığı karşısında, terör yine var. Nasıl var? Her gün yeni yeni birtakım cinayetler
den görüyoruz ki, devam edip gidiyor; ama, Sayın Başbakan, "devlet var", diyor, tşin entere
san ve ilginç tarafı bu. Devletin varlığı, tabiî ki vardır; ama, devletin varlığına rağmen, eğer 
terör devam ediyorsa, burada ilgimizi ve sayın milletvekillerinin dikkatini çekmek istediğim 
hususlar var. 

Devletin içinde birtakım kişiler, birtakım kişileri öldürmekle, birbirlerinden öç mü alıyor
lar? Eğer olayı, Sayın Başbakanın izahı açısından bu şekilde görüyorsak, bu şekilde olaya ba
karsak, bu daha büyük bir felakettir. Demek ki, devletin içinde de birtakım güçler, birbirlerin
den öç almak için, devlete rağmen terörü tırmandırıyor. Bizim de zaten geçen sene iddiamız 
buydu. 
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Hatta o konuşmamdan sonra bir yetkili, özel konuşmamızda bana şu soruyu sordu : "Efen
dim terör dışarıdan yönetiliyor. Siz bize, güvenlik kuvvetleri içine sızmış birtakım teröristler 
var dediniz. Bunların isimlerini verebilir misiniz? 

Devletin güvenlik birimlerinin, güvenlik kuvvetlerinin görevi, bunları bulmaktı; bu be
nim görevim değildi; ama, benim görevim, parlamenter rejime yönelik bir olay varsa, gayet 
tabiî ki, orada ben birtakım açıklamalar yapar, orada kendime düşen görevi yerine getiririm. 

Gördüğümüz kadarıyla, terör artık sokakta değil. Terör, devlete yöneliktir; terör, parla
menter rejime yöneliktir. 

Nasıl yöneliktir? 1980 öncesi, parlamenter rejime son vermek için, birtakım karanlık güç
lerce altyapı oluşturuldu; gençler birbirine kırdırıldı, birtakım insanlar öldürüldü ve neticede 
öyle bir imaj yaratıldı ki halka, "Parlamenter rejimle Türkiye yönetilemez" imajı verildi. Da
ha sonra da, bir akşam, birkaç tane general tarafından demokratik rejime son verildi. Netice
de, halkın millî iradesiyle seçilmiş parlamento feshedildi ve siyasî partilerde dağıtıldı. 

Bugüne geldik; ama bugün, yine bir altyapı hazırlanıyor, oluşturuluyor; bilinçli bir şekil
de, planlı bir şekilde, yavaş yavaş tırmandırılıyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygıde
ğer üyeleri olarak, bunun farkında bile değiliz. 

Sayın içişleri Bakanımız veya Sayın Başbakanımız, yarın sıra kimde olduğunu söyleyebi
lirler mi; açıklayabilirler mi? Sayın Başbakanımızın verdiği demeçlerin ışığı altında, "Bu sondur" 
dediğinde, sanki alay ediliyormuş gibi, ertesi gün bir politikacı veya bir devlet adamı öldürülü
yor; ama Sayın Başbakan, hâlâ "Bu sondur" diyor. 

tşin daha ilginç bir yönü; bir MİT eski Müsteşar Yardımcısı öldürülüyor. Basından öğren
diğimize göre, MİT eski Müsteşar Yardımcısı, silah kullanma konusunda, zamanında çok iyi 
eğitilmiş birisi; silahını aniden çekip, ateş edebilen bir eleman; ama bu MİT eski Müsteşar Yar
dımcısı, kendi otosunda silahını kullanmaya fırsat bulmadan veya hiç kullanmadan öldürül
müştür. 

Bu noktada kafamıza birtakım düşünceler takılıyor : Acaba, MİT eski Müsteşar Yardım
cısını öldürenleri, o günkü MİT Başkanı tanıyor muydu? Bu kişilerle bir yakınlığı var mıydı? 
Çünkü bu, tabiata aykırı olan bir şey... Nasıl olur? Bir insan özel olarak bu konuda yetiştirili
yor ve Millî istihbarat Teşkilatının başına getiriliyor; devletin istihbarat örgütünün başında se
nelerce ihtisas görüyor; bir bakıyorsunuz, öldürülüyor ve ses seda yok. Arkasından, bu ülke
de, yine, senelerce demokrasiye kendini vakfetmiş, demokrasi için kavga vermiş bir eski sena
tör, politikacı olan Bahriye Üçok öldürülüyor... 

Yine ne yapıyoruz? Birtakım emniyet müdürleri değiştiriliyor; ama terörün önüne geçil
miyor... 

Geçen sene, burada yaptığım konuşmadan sonra, Sayın içişleri Bakanına şunları söyle
dim : 'önce güvenlik kuvvetlerini, terör örgütlerinin etkisinden çıkarın, ikincisi : Devlet terö
rünü ortadan kaldırın. Devlet terörünü ortadan kaldırmadığınız sürece, devlet güvenlik kuv
vetlerinin içine sızmış terör örgütlerinin mensuplarını arındırmadığınız sürece, bu işi götüre
mezsiniz.' istanbul'da kendisine birtakım olaylar anlattık ve dedik ki : 'Siz, bu ülkenin içişleri 
Bakanı olarak, birtakım olaylara karışmış bir komiseri görevinden alamayacaksanız, bu işi yü
rütemezsiniz.' 
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Sayın tçişleri Bakanımızın ya buna gücü yetmedi ya da bu kişiyi görevinden almak iste
medi. Olaylara karışmış bir polis komiserini, siz getirir şeref salonunun başına oturtursanız, 
ona dokunmazsanız, bu olayların ve terörün önüne geçemezsiniz. 

Terör, yalnız İktidar Partisinin işi de değil; terör, yalnız grupları bulunan partilerimizin 
işi de değil; terör, Türkiye Büyük Millet Meclisinin işi ve görevidir. Çünkü, olay, daha önceki 
konuşmacı arkadaşlarımızın da belirttikleri gibi, Parlamentoya yönelik bir olaydır. O halde, 
burada düşünmek zorundayız : Parlamenter olarak bizim görevimiz de, Parlamentonun haysi
yetini, onurunu korumaktır, parlamenter rejimin bekçiliğini yapmaktır. 

Ben Sayın Başkanımdan şunu bekliyorum : Parlamentoyu gizli bir oturuma götürelim; 
bir karar alınsın; ama bu gizli oturumda, alışıla gelmiş usullerle, yalnız parti başkanları veya 
parti sözcüleri konuşmasınlar; konuşmak isteyen bütün milletvekilleri konuşsun. Terör örgüt
lerinin üzerine bu şekilde gidebiliriz. Eğer, gizli istihbarat birimlerinin içine sızmış, terörü des
tekleyen birtakım kişiler varsa, bunların da adlarını veririz. Açın gizli görüşmeyi, ad ad; belge 
belge verelim. Yeter ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu kararı alsın; ama alışıla gelmiş usul
lerle, yalnız grup liderleri veya sözcüleri konuşmasın. Bugüne kadar ki gizli görüşmelerden de 
hiçbir şey edinmedik. Burada konuşulanların çoğu, gizli görüşmelerde de konuşuldu; gizli gö
rüşmenin bir anlamı da kalmadı; ama Türkiye Cumhuriyetinin Parlamentosu olarak, gerçek
ten terörün kurutulmasını istiyorsak, terörü ortadan kaldırmak istiyorsak, gizli bir celsede, biz, 
bu belgeleri rahatlıkla açıklayabiliriz; isim veririz, mekân veririz, karanlık dünyayla işbirliği 
yapmış birtakım bürokratların nerede olduğunu da belirtiriz. 

Bana bir gün bir polis müdürü şunu söylemişti: "Eğer, yeraltı dünyası Türkiye'de bu du
ruma gelmişse, polisin sayesinde gelmiştir. Bugün yeraltı dünyasının elemanları eğer tutukla
nıp içeri atılıyorsa, ifadeleri almıyorsa, yine bu işler polisin sayesinde oluyor. Zamanında biz 
isteseydik bunları önlerdik. İstemediğimiz için..." 

Gizli bir görüşme açtığınız zaman, size ismini de veririm, nerede bulunduğunu da belirtirim. 

BAŞKAN — Sayın Binici, süreniz dolmuştur, rica edeyim toparlayınız, zaten konuyu da 
ifade ettiniz. 

İLHAMt BİNİCİ (Devamla) — Çok teşekkür ederim Sayın Başkan; toparlıyorum. 
Saygıdeğer Başkan, sayın milletvekilleri; konu, hepimizi ilgilendiriyor, hepimizin sorunu. 

Yani, bu konuda, ben, hiçbirimizin, hiçbir milletvekili arkadaşımın veya hiçbir siyasî partinin, 
terörü destekleyeceğine kesinlikle inanmıyorum. Aksine, Parlamentoda grubu bulunan veya gru
bu bulunmayan her milletvekili arkadaşımın, teröre karşı, kesin çizgilerle çıkacağına inanıyo
rum; ama önlem, bugüne kadar iktidar partisinin aldığı önlemler değil. Eğer, o önlemler ol
muş olsaydı, bir duvar olayını buraya getirdik, dedik ki; "Bu, Cumhuriyete yöneliktir, devlete 
yöneliktir, millete yöneliktir" kapattınız. Rahmetli Sayın Bahriye Üçok'un ölümünden sonra 
siyasî partilerimiz gayet güzel birleşti, hep beraber hareket edildi; ama burada kabul edilmesi 
gereken bir başka siyasî partinin önergesi reddedildi. Biz, bu birliği hep beraber sağlamak zo
rundayız. 

BAŞKAN — Sayın Binici, lütfen toparlayınız. 
isterseniz zatı âlinizin yerine teşekkürü ben yapayım. 
Lütfen... 
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tLHAMÎ BİNÎCl (Devamla) — Efendim, Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. 
Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim; sağolun efendim. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, ülkemizde yaygınlaştığı iddia 
edilen işyerlerinin kapatılması .ve işçilerin işlerinden çıkarılması ile ügüi uygulamalar konusunda genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/32) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Modern toplumların hedeflerinin başında tam çalıştırma gelmektedir. Tam çalıştırma, ça
lışabilir nüfusun yüzde 100 ünü çalıştırma durumunu değil, işsizlerin sayısının çalışabilir nü
fusa oranla yüzde 1-2'yi geçmediği ortamları ifade eder. Tam çalıştırma ideal bir durumdur; 
ancak, bunun sağlanması kolay kolay mümkün olamamaktadır. Bugün, AT ülkelerinde dahi 
işsizlik yüzde 5-10 oranlarındadır. Yalnız, bu ülkelerde işsizlik sigortasının bulunduğu unutul
mamalıdır. Ülkemizde ise işsizlik yüzde 22'ler civarındadır. Yatırımların tamamen durduğu ül
kemizde işsizlik en büyük sorunlardan biri olarak kalacaktır. 

Toplum işsizliğe çare beklerken, son yıllarda yapılan uygulamalar işsizler ordusunu daha 
da arttırmıştır. Belli bir kuruluşta sağlam bir iş akdine güvenerek yaşamlarını sürdürenler bü
yük endişelere kapılmışlardır. Bu endişe "işyerinin kapatılması" veya "İşten atılma" korkusudur. 

1989 ve 1990 yılında birçok işyeri kapatılmış, birçok işçi işten çıkarılmıştır. Kamu ve özel 
sektör işverenleri, çalışanları, düşünmeden, yasal gerekçesi olmayan kararlarla işyerlerini ka
patmaktadırlar. İş Kanununun 13, 16 ve 17 nci maddelerine dayanılarak yapılan uygulamalar 
Anayasaya aykırıdır, işverenler kârlarını yükseltmek için en kolay yolu seçmekte, işçi çıkart
maktadırlar. Üretimi arttırmak, teknolojiyi yenilemek düşünülmemektedir. 

Bunun en son örnekleri ASELSAN ve Amasra Şiferton ocağında yaşanmıştır. 

ASELSAN eleman fazlalığı nedeniyle 548 işçinin işine son vermiştir. Çimento ve Toprak 
San. A.Ş.'ye bağlı Filyos Ateş tuğlası San. T.A.Ş. Amasra ilçesi Çınarlı Şiferton işletmesini 
ocağın üretim giderlerinin fazla olması nedeniyle kapatmış ve 70 işçinin işine son verilmiştir. 

örnekleri çoğaltmak mümkündür. Yapılan uygulamaları sosyal devlet ilkesi ile bağdaştır
mak imkânsızdır, iş güvencesi tamamen ortadan kalkmıştır. Çalışma hakkı adeta gasbedil-
mektedir. 

Bu nedenlerle uygulamaların haksızlığını ortaya koymak, sorumluları tespit etmek ve köklü 
çözüm bulabilmek için Anayasanın 98 ve içtüzüğün 99, 100 ve 101 inci maddeleri gereğince 
bir genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
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Güneş Müftüoğlu Vefa Tanır 
Zonguldak Konya 

Orhan Şendağ Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Adana Bursa 

Ferit Bora Ali Rıza Septioğlu 
Diyarbakır Elazığ 

ibrahim Gürdal Ümit Canuyar 
İsparta Manisa 

Mustafa Çorapçıoğlu Doğan Baran 
Balıkesir Niğde 

Cemal Alişan irfan Demiralp 
Samsun Samsun 

Ali Eser Mehmet Gölhan 
Samsun Sakarya 

Mehmet Çakıroğlu Ertekin Durutürk 
Trabzon İsparta 

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

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Dilekçe Komisyonunun, başkanlık divanım oluşturması için toplantı gün ve saatine ilişkin 

Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Dilekçe Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin 
23 Ekim 1990 Salı günü saat 14.00'te ikinci kattaki 507 numaralı Dilekçe Komisyonu salonun
da toplanarak, başkan, başkanvikili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

Toplantı gün ve saati ayrıca ilan tahtalarına asılmıştır. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere seçim 
a) DiUkçe Komisyonu 
b) Plan ve Bütçe Komisyonu 
c) KIT Komisyonu 

BAŞKAN — Gündemin seçim kısmına geçiyoruz. 

a) Dilekçe Komisyonuna Seçim 

BAŞKAN — Dilekçe Komisyonunda açık bulunan ve bağımsız milletvekillerine düşen 1 
üyelik için, Mardin bağımsız Milletvekili Sayın Mehmet Adnan Ekmen aday olmuştur. 

Aday olmak isteyen başka bağımsız milletvekili arkadaşımız var mı? Yok. 

Sayın Mehmet Adnan Ekmen'in adaylığını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
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b) Plan ve Bütçe Komisyonuna Seçim 

BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan bağımsız milletvekillerine düşen 
1 üyelik için, Kars bağımsız Milletvekili Sayın Mahmut Almak aday olmuştur. 

Aday olmak isteyen başka bağımsız milletvekili arkadaşımız var mı? Yok. 

Sayın Mahmut Alınak'ın adaylığını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

c) KİT Komisyonuna Seçim 

BAŞKAN — Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan bağımsız milletve
killerine düşen 1 üyelik için, Kastamonu bağımsız Milletvekili Sayın Nurhan Tekinel aday gös
terilmiştir. 

Aday olmak isteyen başka bağımsız milletvekili arkadaşımız var mı? Yok. 
Sayın Nurhan Tekinel'in adaylığını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — 1211 Saydı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Kadının Statüsü ve 
Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 452) (1) 

BAŞKAN — Gündemin, kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işler kıs
mına geçiyoruz. 

1 inci sırada, 1211 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Kadının 
Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Millî 
Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet burada. 

1 inci madde üzerindeki müzakereler tamamlanmış, değişiklik önergeleri okunmuş ve de
ğişiklik önergelerini aykırılık derecesine göre oylamaya başlamıştık. 

Sayın Turan Bayazıt ve arkadaşlarının önergesi okunmuş; Komisyon ve Hükümet, "işti
rak etmediğini" beyan etmiş; Sayın Bayazıt, önergesini izah için söz almış ve oylama sırasına 
geçilmişti. 

Şimdi, bu önergeyi tekrar okutup, oylarınıza sunacağım : 

Yüksek Başkanlığa 

452 Sıra Sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun 1 inci maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

M. Turan Bayazıt (tzmir) ve arkadaşlarının önergesi. 

(1) 452 S. Sayılı Basmayanı 4.10.1990 tarihli 16 net Birleşim Tutanağına eklidir. 

— 424 — 



T.B.M.M. B : 22 18 . 10 . 1990 O : 3 

"MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, Atatürk ilke ve devrimlerinin ve çağdaş yaklaşımla
rın ışığı altında : 

a) Kadının eğitim ve kültür düzeyini yükseltmek, 

b) Tarım ve özellikle sanayi ve hizmetler kesiminde istihdamını artırmak, 

c) Sağlık sorunlarının çözüme bağlanmasını ve sosyal ve hukuksal güvenliklerini sağlamak, 

d) Türk kadınının gelişmesini, kalkınmasını, yasal haklarını erkekle eşit şekilde kullan
masını engelleyen toplumsal ve geleneksel değer yargılarını saptamak ve bunların ortadan kal
dırılmasını sağlayacak önlemleri almak, suretiyle eşitlik ilkesi içinde sosyal, ekonomik, kültü
rel ve siyasî alanlarda hak ettiği statüyü kazandırmak üzere, Başbakanlığa bağlı "Kadının Ko
numu ve Sorunları Genel Müdürlüğü''nün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ait esasları dü
zenlemektir. 

Genel müdürlük tüzelkişiliğe sahiptir. Başbakan yetkilerini bir devlet bakanına devredebilir. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, karar yetersayısını dikkate almanızı istiyoruz. 

BAŞKAN — O vazifemiz, sizin ihtarınıza gerek yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı 
yoktur. 

10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 16.19 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 16.30 

BAŞKAN ; BaşkanveldU Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Ertuğrul özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

/ . — 1211 Saydı Kanun ile 2547 Saydı Kanunda Değişiklik Yapdmast ve Kadının Statüsü ve 
Sorunları Baskanlığtntn Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/717) (S. Sayısı : 452) (Devam) 

BAŞKAN — Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Sayın Turan Bayazıt ve arkadaşlarının önergesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.:. Karar yetersayısı yoktur. (ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET ALİ DOÖUŞLU (Bingöl) — Sayın Başkan, karar yetersayısı var, bir daha 
sayınız. 
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BAŞKAN — Efendim, 5 kişi itiraz eder; onun usulü var, edebiyatı var. Onun için, oylama 
bitmiştir. Başka zaman saydığımda doğru sayıyorum da, şimdi yanlış mı sayıyorum?! (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Bakanlar Kurulu hakkındaki U/17 esas numaralı Gensoru önergesini ve Meclis araştır
ması ve genel görüşme önergeleriyle, sözlü soruları görüşmek için, 23 Ekim 1990 Salı günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.40 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'tn, 12.9.1980 tarihinden bu yana fişlendiği iddia edilen 

vatandaşların sayısına ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı 
(7/1539) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma
sını arz ederim. 

Saygılarımla. 17.9.1990 

Mahmut Almak 
Kars 

12 Eylül 1980 yılından bu yana fişlenen insan sayısı kaç milyondur? 
insanlarımızın bu şekilde fişlenerek damgalanmalarını çağdaşlıkla bağdaştırıyor musunuz? 
Diktatörlükle yönetilen ülkelerin dışında insanların bu şekilde fişleyen başka bir dünya 

ülkesi var mıdır? 
Herhangi bir mahkeme kararı olmadan bu fişlenme uygulaması ile insanların bu şekilde 

suçlu olarak devlet arşivlerine geçirilmesi, uluslararası ve iç hukuka uygun mudur? 
Fişli insanların aileleri de suçlu muamelesi görmekte midir? 
Bugün TBMM'de fişli olan Milletvekili sayısı ne kadardır? Bu Milletvekilleri kimlerdir? 

Fişlerinin rengi nedir? Kendi Milletvekillerini fişleyen başka bir dünya ülkesi var mıdır? 
Demokrasi ve tnsan Hakları adına kara bir leke olan bu uygulamayı ortadan kaldırmayı 

düşünüyor musunuz? 

T.C. 
tçişleri Bakanlığı 18.10.1990 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 
Şube : Top. 01. (E) 269673 

Konu : Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 24.9.1990 gün ve 7/1539-5652/25954 
sayılı yazısı. 
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b) Başbakanlığın 2.10.1990 gün ve K. K. Md. 07/106-591/05146 sayılı yazısı. 

Kars Milletvekili Mahmut Almak tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başbaka
nımızca tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesinde öne sürülen husus
larla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Yurt genelinde suç işleyip aranan kişiler, çalınan veya kaybedilen ateşli silahlar, mo
torlu taşıtlar ile her türlü kimlik belgelerinin kayıtlarını toplamak, adlî konularda ihtiyaç du
yulan bilgileri elde etmek için kayıtlar tutulmaktadır. 

2. İnsanların fişlenerek damgalandığı iddiası doğru değildir. Suç işleyip ele geçmeyenle
rin yakalanmasını sağlamak, için kayıtlar tutulmaktadır. 

Anayasanın 38 inci maddesi ve Türk Ceza Kanununun ilgili maddesinde ceza sorumlulu
ğunun şahsiliği hükmü vardır. 

Şahısların işlemiş olduğu bir suçtan dolayı kanunî yakınlarının suçlanamıyacağı hükme 
bağlanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin fişlenmesi söz konusu değildir. 

3. 12 Eylül 1980 yılından önerge tarihine kadar yukarıda belirtilen suç ve suçlulardan 
(962 85S) kişinin suç kayıtları bulunmakta olup, bağımsız yargı organlarının kararı olmadan 
hiçbir vatandaş suçlu muamelesine tabi tutulamaz. 

Suç ve suçlularla ilgili sadece ülkemizde değil, Fransa başta olmak üzere diğer demokra
tik ülkelerde de aynı işlemler yapılmaktadır. 

Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
tçişleri Bakanı 

2. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'm, İsparta ili Senirkent Devlet Hastanesinin sorunları
na ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Halil Şıvgtn'm, yazüı cevabı (7/1558) 

26.9.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sunduğum sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmalarını arz ederim. 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

1. İsparta - Senirkent Devlet Hastanesi İSO yatak kapasiteli olup, bu hastanede görev 
yapan üç hekim bulunmaktadır. 

2. Kadın Doğum, Göz Hastalıkları, Kulak-Burun-Boğaz, Çocuk hastalıkları doktorları 
bulunmamaktadır. 

3. Hastanenin ambulansı, elektrik kesildiği zaman devreye girecek jeneratörü bulunma
maktadır. 
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Yukarıda arz etmeye çalıştığım eksiklikler hakkında Sayın Bakanımızın ne gibi tedbirler 
aldığı ve almayı düşündüğünü açıklamalarını arz ederim. 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 17.10.1990 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: HM. 9239/1905 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 3.10.1990 gün ve Kan. Kar. Md. 7-1558-5717-26183 sayılı yazınız. 

İsparta Milletvekili İbrahim GUrdal tarafından Bakanlığımızca cevaplandırılması isteni
len Senirkent Devlet Hastanesinin sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 

İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın Senirkent Devlet Hastanesinin sorunlarına ilişkin 
yazılı soru önergesine cevabımız. 

İsparta Senirkent Devlet Hastanesinin uzman tabip açığı Bakanlığımızcada bilinmekte
dir. Uzman hekimi bulunmayan branşlara, 1990 yılı sonuna kadar ihtisasını alıp uzman olacak 
tabiplerden, 2514 sayılı Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanun uyarınca kura ile atanma 
yapılmak suretiyle bu boş kadrolar doldurulacaktır, Anılan hastanede bugün genel cerrahi uz
manı, cildiye uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ile göz hastalıkları uzmanı çalış
maktadır. önergede ileri sürüldüğü gibi göz hastalıkları ile çocuk sağlığı ve hastalıkları uz
manlığı kadroları boş değildir. 

Diğer taraftan hastanenin 5.12.1989 tarihinde yapılan ihale sonucu alınan 63 Kw gücünde 
bir jeneratörü bulunmaktadır. Yine 30.1.1989 tarih ve 1065 sayılı Makam onayı ile 1 adet 1988 
model pequet marka ambulans hastaneye verilmiştir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

22 NCt BİRLEŞİM 

18 . 10 . 1990 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 52 arkadaşının, uyguladıkları politi
kalarla ülkemizi ekonomik, siyasal ve toplumsal bunalıma sürükledikleri, terörün ön
lenmesi konusunda yetersiz kaldıkları ve laik ve demokratik Cumhuriyetimizi ciddi 
tehlike altına soktukları iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 
99 uncu, içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi 
(11 /l 7) (Görüşme günü : 23.10.1990 Salı) 

2. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 51 arkadaşının, izledikleri tarım po
litikası ile çiftçileri tahammül edilemez sıkıntılara soktukları, enflasyonu Devlet po
litikası haline getirerek vatandaşları âdeta açlığa mahkûm ettikleri ve çeşitli olum
suzluklara neden oldukları iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 
99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi 
(11/18) (Görüşme günü : 24.10.1990 Çarşamba) 

3 
SEÇİM 

1. — Plan ve Bütçe Komisyonu ile Dilekçe Komisyonunda açık bulunan ve ba
ğımsız milletvekillerine düşen birer üyelik için seçim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
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) 
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2. — Çanakkale Milletvekili M. Cumhur Ersümer ile Kars Milletvekili Yasin 
Bozkurt'un; 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/408) (S. Sayısı : 460) (Dağıtma ta
rihi : 12.10.1990) 

X 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Kütahya Milletvekili Musta
fa Uğur Ener, Tokat Milletvekili Kâzım Özev ve Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un, 
27.12 1989 Tarih ve 3595 Sayılı 1990 Malî Yılı Bütçe Kanununun T.B.M.M. Kısmın
da Değişiklik Yapılmasına tlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (2/330) (S. Sayısı : 450) (Dağıtma tarihi : 1.10.1990) 

4. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı 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) 

5. — 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 tlişkin 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) 
S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

6. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile tçel Milletvekili M. îstemihan 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 Sakallıoğlu'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) 

7. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Saydı 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) 

8. — 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) 

9. — 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) 
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10. — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S. Sayısı : 4Ö5) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

11. — 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 Saydı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine tlişkin 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) 

12. — Türk Silahlı Kuvvetleri tç 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) 

13. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 
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) 

14. — 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) 

15. — 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) 

16. — 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) 

17. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 466 Sayıh 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) 

18. — Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Sayıh 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 19. — 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) 
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20. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İç i len Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

21. — 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) 

22. — îzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının. 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna iki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, îmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.19İM^ 

23. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki 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) 

24. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (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 (3/879) (S. Sayısı : 431) (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 (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

27. — Malatya Milletvekili ibrahim 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) 

28. — 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) 

29. — 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) 
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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 (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

31. — 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) 

32. — 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) 

33. — İçel 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) 

34. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

X 35. — 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 36. — 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 37. — 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) 

38. — 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) 
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39. — Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt Özal'ın, 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) (Dağıtnîa tarihi : 
1.10.1990) 

»«^e:» (— 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 

(22 nci Birleşim) 


