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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
Dilekçe Komisyonunun, başkanlık divanını oluşturmak için 30.10.1990 Salı günü saat 

14.00'te toplanacağına ilişkin Başkanlıkça yeniden duyuruda bulunuldu. 
Arnavutluk'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne ka

dar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in; 
Federal Almanya'ya gidecek olan : 
Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ke

mal Akkaya'nın; 
Bayındırlık ve tskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın dönüşüne kadar, Bayındırlık ve tskân 

Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim özdemir'in; 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Ge

nel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın (6/928) 
izmir Milletvekili Akın Gönen'in (6/961); 
Kars Milletvekili Vedat Altun'un (6/963); 
Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın (6/965); 
Numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri veril

dikleri açıklandı. 
25.10.1990 günkü Gelen Kâğıtlarda yer alan 462 sıra sayılı, Cumhurbaşkanınca bir defa 

daha görüşülmek üzere gönderilen kanunun, 48 saat geçmeden gündemin üçüncü sırasına alın
masına; 

Gündemin ilk üç sırasındaki kamın tasarılarının görüşmeleri tamamlanıncaya kadar ça
lışma süresinin uzatılmasına; görüşmelerin tamamlanamaması halinde saat 24.00'ten sonra da 
çalışmalara devam edilmesine; 

İlişkin ANAP Grubu önerisi kabul edildi. 
Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün Kurulması ile 14.1.1970 Tarihli ve 1211 

Sayılı ve 4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 422 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Tasarısı (1/717) (S. Sa
yısı : 452) üzerindeki görüşmeler tamamlandı, tümünün kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, otum mu yöneten Başkanvekili ile milletvekille
rine hakaret ettiği gerekçesiyle, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'e, üç birleşim Meclisten geçici 
ceza verilmesi kabul edildi. 

743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 
2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu; 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ile içişleri ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm komisyonlar»; 

Raporlarının (1/644) (S. Sayısı: 398), (1/478) (S. Sayısı: 461) görüşmeleri, ilgili komisyon 
yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanun 
Tasarısının (1/750; 3/1394) (S. Sayısı : 462), yapılan açık oylamadan sonra kabul edildiği ve 
kanunlaştığı açıklandı. 

30 Ekim 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 00.13'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ordu Balıkesir 

Ertuğrul Ozdemir Âli Sami Akkaş 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

26.10.1990 Cuma 

Teklifler 

1. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 9 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 208 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/421) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.10.1990) 

2. — Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin'in, 3201 Sayılı Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
nun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanununa tki Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi (2/422) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.10.1990) 

3. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 17 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 
Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi (2/423) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonularına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 23.10.1990) 

30.10.1990 Sah 

Teklif 

1. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 10 Arkadaşının, 5.5.1983 Tarih ve 2821 
Sayılı Sendikalar Yasanın Geçici 5 inci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa 
önerisi (2/424) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu^ (Başkanlığa geliş tarihi : 24.10.1990) 

— 292 — 



T.B.M.M. B : 26 30 . 10 . 1990 O : 1 

Tezken 

1. — Emin Ali Dizi, Zekeriya Çelik, Hasan "Vavuzkara ve Erdoğan Tatlav Haklarındaki 
ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair Başkanlık Tezkeresi (3/1426) (Adalet Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.10.1990) 

Rapor 

1. — İthalde Alınacak Damga Resmi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/751) (S. Sayısı : 479) (Dağıtma Tarihi : 30.10.1990) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, yurt dışında" çalışan yurttaşlarımızın do
ğan çocuklarına verebilecek isimlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/982) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.10.1990) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Bağ-Kur'un eczanelere olan borcu nedeniyle eczane
lerin bu Kurum hastalarına ilaç vermedikleri iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/1620) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.10.1990) 

2. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisi sıra
sında Başkan Bush'la yaptığı görüşmede Kıbrıs konusunun ele alınıp alınmadığına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1621) (Başkanlığa geUş tarihi : 25.10.1990) 

3. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
sanayi kredisi ve teşvik verilen tesisler ile projelere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru öner
gesi ( 7/1622) (Başkanlığa geUş tarihi : 25.10.1990) 

4. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Yüksekova Esendere-Tülveren (Tıloran) Kö
yünde meydana gelen olayda güvenlik güçlerince ölü ve yaralı olarak ele geçirilenlerin terörist 
olmadıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1623) (Başkanlığa ge
Uş tarihi : 26.10.1990) 

5. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Balıkesir Millî Eğitim Müdürü hakkındaki bir 
iddiaya ve Bil-Kent Üniversitesine ilişkin Mim Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1624) 
(Başkanlığa geUş tarihi : 26.10.1990) 

6. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Amerikan pazarlarında ve turistik otellerde ithal ilaç 
satıldığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1625) (Başkanlığa geliş ta-
rihi : 26.10.1990) 

7. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, açlık grevinde bulunan tutuklulara disiplin ce
zası verildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1626) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 26.10.1990) 

8. —Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon tli Merkez Belkaracaören Köyünün 
fçme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1627) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.10.1990) 
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Meclis Araştırması Önergeleri 

1. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 424 ve 425 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerin yürürlüğe girmesinden sonra Doğu Anadolu'da kitlesel göçü 
gerçekleştirmek üzere yapıldığı iddia edilen uygulamaları ve bölgede meydana gelen maddî za
rarı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.1990) 

2. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 27 arkadaşının, üzüm üreticilerinin ve TARİŞ'in 
içinde bulundukları ekonomik sıkıntıları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/121) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.10.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ayteldn Kotil 
KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edirne), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

_ _ _ _ _ _ _ # _ _ _ _ _ _ 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Salonda bulunan sayın millet
vekillerinin, işaret buyurmalarını rica ederim. 

(Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'na kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı, 3 arkadaşımıza söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. —Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, ücretlilerin ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin gün
dem dışı konuşması ve Maliye ve Gümrük Bakam Adnan Kahveei'nin cevabı 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın İbrahim Tez'in, ücretlilerin ekonomik ve sosyal 
durumları hakkında gündem dışı söz istemi vardır; kendisine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Tez. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Meclisi en derin 

saygılarımla selamlıyorum. 
İnsan soyu, 2000'li yıllara yaklaşırken değişim yapıyor, yeniden yapılaşıyor, 2000'li yıllara 

hazırlık yapıyor; birçok önemli sorunları çözerek 21 inci Yüzyıla girmek istiyor. 
20 nci Yüzyılda yaşayan insan soyu çok önemli olaylara tanıklık etmiştir. Çağımızda, in

sana yönelik, çalışana yönelik haklar, insanın kutsal, vazgeçilmez ve toplumsal haklarının ba
şında geliyor. 

Ülkemizde, ücretliler uzun bir zamandan beri zor koşullar altında. İşçilerimizle birlikte 
toplumumuzun en kalabalık emek kitlesini oluşturan memurlarımız, ne yazık ki, bugün hak 
ettikleri konumun çok uzağındadırlar. Tüm ücretlilerin kazançlarını kemiren enflasyon, me
murlarımızın da maaşını gün geçtikçe eritmekte, alım güçlerinin zayıflamasına, hatta yok ol
masına neden olmaktadır. Üstelik, böyle bir ortamda, memur maaşlarının güncelleştirilmesi 
sürekli ertelenmekte; günü geldiğinde, yüzde İS gibi komik rakamlarla artışlar yapılmaktadır. 
Yasalarla sıkı sıkıya bağlanan memurlar, emeklerinin karşılığını alabilmek için serbest pazar
lık ortamına hile sahip değiller. 

Uygulanmak'a olan ekonomik politikanın tıkanmasının nedeni, ucuz emek anlayışıdır. 
1980'den günümüze, emeğe dayalı gelirlerin alım gücü sürekli düşüyor. Ücret, maaş türü gelir
lerin alım gücü 1979'da 100 olarak alınırsa, alımgücü 1990'da yüzde 35-40 düşmüştür. 1990'da, 
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1980 öncesi gelir bölüşümü oranları geçerli olsaydı, bugün, ulusal gelir içinde ücret ve maaşlar 
toplamı çok yüksek bir boyuta ulaşmış olacaktı; kâr ve faiz, rant türü sermaye geliri düşük 
olacaktı. Oysa, bugün tam tersi olmaktadır. 1979 yılı millî gelirinden ücretliler yüzde 32,79 
pay alıyorlardı; oysa bugün, yüzde 14,8 gibi çok komik bir rakamla karşı karşıyadırlar. 

Emeğin ve ücretlilerin millî gelirden aldığı paylara baktığımızda, dünyada değişik pay oran
larıyla karşı karşıya bulunuyoruz. Ülkemizde, emek ve ücretliler millî gelirden yüzde 14 pay 
alırken, kâr, faiz ve rantlar ise yüzde 86 gibi bir pay alıyor. Hindistan'a baktığımızda, emeğin 
millî gelirden aldığı pay yüzde 81,7; rant, faiz ve kârların aldığı pay ise yüzde 18,3 gibi bir ra
kamdır. Cezayir'de ise millî gelirin yüzde Sl'ini emek ve ücretliler, yüzde 48'ini de sermaye alı
yor. Kore'ye baktığımızda, emeğin millî gelirden aldığı pay yüzde 48; sermayenin aldığı pay 
ise yüzde 51'dir. Kenya ve Nijerya ise daha farklı rakamlar vermektedir; ama ülkemizde gün 
geçtikçe bu rakamlar sürekli olarak değişmektedir. 

1979 yılından bu yana, emek, ücretli ve tarım kesiminden, sermaye, kâr ve faizlere 107,3 
milyar dolar transfer yapılmıştır. Bu transferin yüzde 31,7'si tarım kesiminden, gerisi de ücret
lilerdendir. Bu para ile neler yapılabilirdi?.. 2 milyon 704 bin kişiye iş bulunabilirdi; 9 adet GAP 
yapılabilirdi; 48 adet Ankara - istanbul demiryolu yapılabilirdi; 90 adet metro yapılabilirdi. 

Değerli üyeler, ülkemizde, ücretler geriliyor; gelir bölüşümünün bu ölçüde eşitsiz duruma 
gelmesine karşın, yatırımlar artırılamıyor; aynı ölçüde, özel yatırımların ulusal gelir oranı ge
riliyor. 

Ülkemizde, ücretlilerin vergi yükü, tüm Avrupa ülkelerinin ücretlilerinin vergi yükünün 
çok üzerindedir. Ülkemizde, brüt ücretin yalnızca yüzde 61,7'si çalışanın eline geçiyor. Ülke
mizde ücretlerin yüzde 38,3'ü kesilirken; Belçika'da yüzde 27,6'sı, Almanya'da yüzde 25,7'si 
kesiliyor. 

En az geçim indirimi açısından da, ülkemiz çalışanları, Avrupa ülkeleri çalışanları içinde 
en son sırada yer alıyor. Ülkemizde, ücretlilerin Gelir Vergisi kesintisi yüzde 19.9 dolayındadır. 
Bu oran, komşumuz Yunanistan'da yüzde 2.5'tir. Sorun bununla bitmiyor; ülkemizde yüzde 
60, yüzde 70 enflasyon, ücretleri her gün aşındırıyor, alım gücü bakımından azaltıyor; enflas
yon canavarı, halkın cebinden çıkmıyor. Bugünkü İktidar, enflasyonla âdeta kardeş. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz çalışanları, tüm mal ve hizmetleri Avrupa fi
yatlarından satın alıyor. Bir kısım sanayi ürünlerinde ve dayanıklı tüketim mallarında ise, Av
rupalı çalışanlara göre çok yüksek fiyat ödüyor, buna karşılık, aldığı ücret düşük tutuluyor. 
Bu ücreti, enflasyon kemiriyor, yok ediyor ve ücretlilerin vergi yükü çok yüksek tutuluyor. Ül
kemiz çalışanları, bu üçlü kıskaç altında eziliyor. 

Ülkemiz, Kurumlar Vergisi ve Genel Vergi düzeyinde de ilginç göstergeler veriyor. Kurum
lar Vergisi oranı, yasal olarak yüzde 45 dolaylarında bulunuyor; ancak, bazı nedenlerle ve is
tisnalarla, bu oran yüzde 10'lar kadar düşüyor. Milyarlarca lira kâr ettiklerini her akşam tele
vizyondan övünerek açıklayan büyük firmalar, -örneğin bankalar- vergi olarak yalnız yüzde 
10 gibi bir bölümü ödüyorlar. Türkiye'de toplam ulusal gelirin -vergiler ve vergiler niteliğinde
ki fonlar dahil- yalnız yüzde 20 dolayında bir bölümü, kamu hizmetleri için ayrılıyor. Oysa, 
bu oran, Yunanistan'da bile yüzde 40'lara varıyor, Avrupa ülkelerinde yüzede 50'lerin üzerine 
çıkıyor. Ülkemiz, sermaye gelirleri için vergi cenneti konumunda oluyor. Sermayeden yeterli 
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oranda vergi alınmadığı için, sağlık gibi, eğitim gibi en temel kamu hizmetleri için bütçeden 
ayrılan paylar azalıyor, kamu hizmetleri görülemiyor. Sürekli bütçe açıkları ve açıktan para 
aktarılması sonucu, enflasyon dur durak bilmiyor, dar ve sabit gelirlilerin ücretlerini perişan 
ediyor. 

Çok yanlış bir şekilde, siyaset yapmaları engellenen pek çok kesim arasında, memurları
mız, sendikalı bile olamamaktadırlar. Bu, onların, var olan kötü durumlan için örgütlenmele
ri ve kendi çıkarları için birleşmelerini engellemektedir. 

Alacakları ücret konusunda hiçbir söz hakkı, pazarlık aracı ve örgütü bulunmayan me
murların, devlet hizmetini sağlıklı yürütebilmeleri beklenemez. 

Hiçbir modern devlet, vazgeçemeyeceği memur kadrosuna, yeterli beslenemeyeceği, çocu
ğunu okutamayacağı, evini geçindiremeyeceği bir ücret vererek, ondan, verimli çalışma bek
leyemez. 

657 sayılı Yasa, memur haklarının sağlanması ve korunması açısından tekrar gözden geçi
rilip değiştirilmeli, memurlara sendika ve dernek kurma hakkı tanınmalıdır. 

Memur maaş artışında karar, yalnızca iktidara bırakılmamalı, memur örgütlerinin ve ta
rafsız kimselerin bu kararda bulunmaları sağlanmalıdır. 

1991 malî yılı bütçesi için İktidarın getirmiş olduğu tasarıda memurlara getirilmiş olan 
artış, yukarıda sıraladığım nedenlerle, komik denilecek kadar düşük seviyededir. 

Tüm memurlarımız ve çalışanlarımızın umudu Türkiye Büyük Millet Meclisindedir. Umu
yorlar ve bekliyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin öneri ve girişimiyle, 1991 bütçesi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde memurların tenine değişitirilecektir; buna içten inanmakta
dırlar. Memurlarımız, bugün güç yaşam koşullarında birazcık olsun pahalılıkla başa çıkabile
cek bir artırım düzeyine kavuşturulmalarını en içten şekilde beklemektedirler. 

Bu konu gündeme geldiğinde Yüce Meclisin de gereğini yapacağı inancıyla Genel Kurula 
en içten saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tez. 
Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Adnan Kahveci cevap verecekler. 
Buyurun Sayın Kahveci. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (İstanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; Sayın İbrahim Tez'in bir bütçe konuşması mahiyetindeki geniş kapsamlı konuş
masına 10 dakika içinde nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum; ama, konuşmasındaki bütün ra
kamları araştırıp, o rakamların doğru mu yanlış mı olduğunu, kendilerine özellikle bildireceğim. 

Bu arada şunu da ifade etmek isterim: Sayın Tez Yunanistan'a çok değindiği konuşmasın
da, Yunanistan'ı bir bakıma övdü. Kendisine ilginç rakamlar verebilirim. Yunanistan, şu anda 
dünyanın fert başına borcu yönünden en yüksek ülkesi; Brezilya'yı da geçti. İç ve dış borç top
lamı 100 milyar doları geçti. Niçin geçtiğini, nasıl geçtiğini özellikle incelemenizi salık veririm; 
çünkü, Türkiye'nin böyle durumlara düşmemesi lazım.Yunanistan'ın verdiği ödemeler dengesi 
açığını niçin verdiğini, hangi gerekçelerle verdiğini, hangi politikalar sonucu Yunanistan'ın bu 

t duruma düştüğünü özellikle incelemenizi, milletin vekili olarak tavsiye ederim -yani, hem ben 
hem de siz milletin vekilisiniz- Türkiye'nin böyle durumlara düşmemesi için. 

Önemli ikinci konuyu da müsaadenizle arz edeyim : Türkiye Cumhuriyeti bütçelerine ba
karsanız, 1979, 1978'de dahil, sizin bahsettiğiniz yıllar, hiçbir dönemde, 1990'da olduğu kadar, 
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memura bütçeden yüksek pay verilmemiştir. Unutmamanız gerekir ki, o yıllardaki bütçe, hem 
sabit fiyatlarla, hem yabancı fiyatlarla, bugünkünün çok çok altında idi; o rakamları da size 
arz edeceğim yıllar itibariyle. Ben buradan rakamlarla sizi sıkmak istemem. Tablolar halinde, 
1979'da bütçemiz sabit fiyatlarla neydi, memur ne kadar alıyordu?.. Yalnız, ezberimde kalan 
bir rakamı söyleyeyim, rakamları unutmamanız için; 

1984'te memura, yabancı para birimi üzerinden -kolay hazırlarsınız- 2,5 milyar dolar veri
liyordu, 1990'da 9.8 milyar dolar veriliyor; 4 misli. Memur sayısı da fazla artmadı; 1984 -1990 
arasında memur sayısı 100 bin arttı. Yani, 4 misli para alıyor. 

Başka bir rakam daha vereyim : 1990 bütçesi içinde 1989'a göre en yüksek ödenek artışı 
olan kalem, personeldir; yüzde 189'dur. 1991 bütçesi teklifinde de en yüksek ödenek artışı, 
yine personelindir; yüzde 80'dir. 

Bir başka rakam daha vereyim : Avrupa'da, bütçesinde personel ödenekleri en yüksek ül
ke Türkiye'dir. Daha başka rakamlar da verebilirim. 

Şunu unutmayın ki, memurun dostu sadece siz değilsiniz. Memurun başımızın üstünde 
yeri vardır. Biz, memuru her zaman, her yerde daha fazla koruduk, korumaya da devam edece
ğiz ve bunu demagojiyle değil, rakamlarla göstereceğiz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yüzde 15'lerle mi? 
VELÎ AKSOY (İzmir) — Enflasyon oranı yüzde kaç?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Rakamlarla gös

tereceğiz; sabit fiyatlarla, bütçe paylarıyla, sayılarla göstereceğiz. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Yüzde 15, Sayın Bakan... 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — önemli olan, me

murun eline geçen miktarın yabancı para birimi üzerinden, sabit fiyatlarla yahut da bütçe pay
larıyla ölçülmesi değil mi? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Enflasyon yüzde kaç, siz ne veriyorsunuz? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Size soracağım : 

Sizin zamanınızda, geçmiş dönemlerde memur ne aldı, biz ne verdik? "Geçmiş mazi derler" 
diye cevap vereceksiniz; bunu diyeceğinizi biliyorum. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Biz belediyelerde yüzde 350'ler verdik. 
BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuşmayalım. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — önemli olan, Tür

kiye Cumhuriyeti tarihinde memur hiçbir zaman bunu almış mı? Onu soracağız size. 
AHMET ERSÎN (İzmir) — O kadar az almamış Sayın Bakan; doğru, haklısınız. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Rakamlarla aram 

iyi olmamasına rağmen, bir başka rakam daha vereyim : Bakın, 1983 yılından beri memurun 
maaşı 30 kat artmış; 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde olan bir memurun maaşı 30 kat art
mış. Buna mukabil, tüketici fiyat indeksleri sadece 19 kat artmış. Biri 30 kat artmış, diğeri 
19 kat artmış... 

Sayıları sadece 2 bin olan memurların ("En kötü durumda olan memur" diyoruz; özenle 
hep onu kullanıyorsunuz siz konuşmalarınızda; zaten muhalefet olmanın gereği o, en kötü ra
kamları kullanacaksınız) net aylıklarındaki artış 22 kat olmuş. Tüketici fiyatları 19 kat artmış, 
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bu memurların maaşları 22 kat artmış; yani 1,3 misli bir artış var. Bu artış, tüketici fiyatlarına 
göredir, toptan fiyatlara göre hesaplarsanız, bu artış daha yüksektir. Dolayısıyla, siz sözleri 
kullanacaksınız, biz rakamları kullanacağız; bu tartışma devam edecek gibi görünüyor. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, kâğıt işçilerinin devam etmekte olan toplu 
iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci konuşmacı olarak, Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş 
Müftüoğlu'na, kâğıt işçilerinin devam etmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri hakkında 
söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Müftüoğlu. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi say

gıyla selamlıyorum. 

Sene başından bu yana, muhtelif vesilelerle, 1990 yılının, işçiler, sendikalar ve işverenler 
için kritik bir yıl olacağını; zira, 624 bine yakın işçinin toplu iş sözleşmelerinin yenileneceğini 
belirtmiştik. Ayrıca, iş barışının, iş huzurunun sağlanabilmesi için, 1990 yılında çeşitli işkolla
rında yenilenecek toplu iş sözleşmelerinde, kamu ve özel sektör işverenlerinin, kamu işverenle
ri sendikasının, işçi sendikaları konfederasyonlarının ve işçi sendikalarının anlayışlı, uyumlu 
davranmaları gereğini vurgulamıştık. 

1990 yılı ilk altı ayında, sağlık, tarım ve Orman, çimento ve toprak sanayii, basın ve petrol 
işçilerinden Türk-lş'e bağlı olanlardan bir kısmı toplu iş sözleşmelerini bağıtladılar; ücretler 
ortalama 250-300 bin brütten, 600-800 bin lira civarına çekildi. Enflasyonun tırmanışı önlene
mediğinden, bu ücretler de, yeni olmasına rağmen, yetersiz kalmıştır. 1989 yılında imzalanan 
toplu iş sözleşmeleri için ek zam talepleri gündemdedir. Geçen yıl ki Türk-tş - Hükümet anlaş
masına göre, enflasyondaki artışlar ücrete yansıtılacaktır. Ancak, görünen odur ki, 1990 yılı 
ilk altı aynıda imzalanan sözleşmeler için de yakınmalar başlamıştır. Bu nedenle, 1990 yılı ikinci 
altı ayında yenilenecek toplu iş sözleşmelerinde talep edilen ücret zamlarına olumlu bakmak 
gerekmektedir. 

1990 yılı ikinci altı ay diliminde yer alan ve yenilenecek olan toplu iş sözlemeleri kapsa
mında, kâğıt işçileri de yer almaktadır. Kâğıt işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden, 
60 günlük süre içinde bir netice alınamamıştır; 6.10.1990 günü, sözleşme aynen, -maden ve MTA 
işçilerinde olduğu gibi- tarafsız arabulucuya kalm.ştır. 

Kamu İşveren Sendikası, ücret taleplerinin aşırı olduğunu ileri sürüyor, işçi sendikaları 
ise, on yıllık ücret kayıplarının karşılanması gereğini ileri sürüyor, özel sektör işverenleri ise, 
yan ödemelerin yükselen oranından şikâyet etmektedir... Taraflar bu iddialarda iken, bir ger
çeği ortaya koymak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, yapılan bir araştırmaya göre, Ekim 1990'da, 4 kişilik bir ailenin 1 
aylık sadece gıda harcaması gideri 587 bin liraya ulaşmıştır. Yine, bir ailenin gıda dışı asgarî 
aylık gideri -ki, kira, ısınma, elektrik, su, telefon gibi asgarî kültür gideri ve ulaşım gideri-
toplamı 627 415 liradır. Bu durumda, 4 kişilik bir ailenin asgarî aylık harcaması 1 milyon 214 
bin 415 liradır. Bu rakamlar ortada dururken, ücret zammı taleplerinin aşırı olduğunu ileri sürmek 
yanlıştır. 
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Bakınız, kâğıt işçisi, sosyal haklar dahil, ortalama 515 bin lira aylık ücret alıyordu; bu 
ay, vergi dilimleri arttığından, ücretleri 440 bin liraya düştü. Artış beklenirken, ücretlerin düş
mesi işçileri daha da mağdur etmiştir. İşçi, -bir yandan- Kamu İşverenleri Sendikası ile müca
dele ederken zaafa düşmüştür, Maliye de, fırsat bu fırsattır diyerek, elini işçinin cebinden bir 
türlü çekmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, dünyada, maden işçileri, aylık 2 milyon ile 13 milyon lira arasında 
ücret alırken, bizde maden işçisi 500 bin lira almaktadır. Kâğıt işçilerinin de maden işçilerin
den bir farkı yoktur; en az ücret bizde verilmektedir. Daha geçen hafta kâğıda yüzde 5-10 ara
sında zam yapıldı, en çok zammı da basın gördü. Sanırsınız ki, gazete kâğıdı petrolden üretili
yor... Hükümet kâğıda zammı kabul edip "evet" diyor; ancak, ücret zammına gelince "hayır" 
diyor... Bu tutum fevkalade yanlıştır. 

Sayın milletvekilleri, maden ve MTA işçileriyle, kâğıt işçilerinin sözleşmeleri tıkanmıştır. 
Hükümeti, ilgili bakanları, Kamu İşveren Sendikasını tekrar uyarıyoruz; dengeyi kurmanız ge
rekmektedir. Bize düşen, işçiyi kollamak, sizleri uyarmaktır, önünüze düşüp, bu sözleşmeleri 
halledecek konumumuz yok. 

. Değerli milletvekilleri, grevin ayak sesleri tüm yurdu kaplamış durumdadır. Grevin ayak 
sesleri» Zongutdak'ı, Taşköprü'yü, Çaycuma'yı, Aksu'yu, Kocaeli'yi, Dalaman'ı, Silifke'yi, Ba
lıkesir'i ve Afyon'u sarsmış durumdadır. Grevin ayak sesleri, Ankara'ya ulaşamıyor; Hüküme
te ulaşamıyor, Bakanlara ulaşamıyor, Kamu İşverenleri Sendikasına ulaşamıyor. Bu sesleri gör
mek, duymak istemiyor musunuz?.. Bir ay vaktiniz var; Aralık 1990, çok kötü bir ay olmaya 
namzet. Artık, sendikaları, işçileri duyun, görün ve onlarla konuşun, dengeyi kurun, çareyi 
bulun; alın terinin, el emeğinin karşılığını verin. Birinin gözü kapalı, birinin kulağı kapalı, bi
rinin ağzı kapalı; şu elimdeki sevimli şempanzeler gibi, bu işçileri duymamak, görmemek, on
ları muhatap olarak alıp konuşmamak en büyük ayıptır. 

Bu nedenle, bu davranıştan vazgeçmenizi diliyoruz. "İşçi sendikalarıyla, işçilerle pazarlı-
kalarda gereken önlemler alınmalı, gerek maden işçileri, gerek MTA işçileri ve gerekse kâğıt 
işçileri bu sonsuz çıkmazdan çıkarılmalıdır" diyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoğlu. 
Sayın Bakan cevap verecekler. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; he

pinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Güneş Müftüoğlu, toplusözleşmelerle ilgili bize de konuşma fırsatı verdiği için ken

disine teşekkür ediyorum. 
Umumiyetle, bu toplusözleşme meselesi gündeme geldiği zaman, elde edilen bilgilerin ço

ğu zaman yanlış ya da eksik olduğu kanaati orta yere çıkıyor. Belli ki, toplusözleşme meselesi 
-biraz sonra vereceğim rakamlardan da anlaşılacaktır- artık bir ihtisas işi olmuştur. Sadece bir 
rakama bakarak meseleyi gündeme getirirseniz, o takdirde, kamuoyuna da zaman zaman böy
le yanlış bilgi verilmiş olur. 

Müsaade ederseniz, geçen sene yaptığımız ve halen istismar konusu yapılan toplusözleş
melerle, bugün, bu ay itibariyle, işçiler değişik kesimlerde ne ücret alıyor; bunları, kısaca bura
da Yüce Meclisin bilgisine sunmak istiyorum. 
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Mesela, Türkiye Deniz işletmeleri Genel Müdürlüğünde çalışan bir işçi, bu ay itibariyle, 
çıplak 1 milyon 52 bin, giyinik 2 milyon 138 bin; gemi sanayiinde çalışan bir işçi, çıplak 1 mil
yon 15 bin, giyinik 2 milyon 87 bin; Makine Kimyada çalışan bir işçi, çıplak 1 milyon 115 bin, 
giyinik 2 milyon 120 bin; Zirai Donatım Kurumunda çalışan bir işçi, 950 bin lira çıplak 1 mil
yon 613 bin lira giyinik ücret almaktadır. 

Yine mesela, yapılan son toplusözleşmelerde; Sağlık Bakanlığına bağlı işyerlerinde çalı
şan bir işçi, bugünkü tarih itibariyle 1 milyon 34 bin lira çıplak, 1 milyon 648 bin lira giyinik 
ücret almaktadır. (DYP sıralarından "Giyinik ne oluyor?" sesi) Bütün mesele, işte o "giyinik" 
ile "Çıplak"ı ayırt edebilmek ve onu ayırt ettikten sonra da, meseleleri getirip burada konuş
maktır. 

Türkiye Petrollerinde çalışan bir işçi, 1 milyon 424 bin lira çıplak, 3 milyon 294 bin lira 
giyinik ücret almaktadır. Keza, TÜPRAŞ'ta çalışan bir işçi, 1 milyon 477 bin lira çıplak, 3 
milyon 176 bin lira da giyinik ücret almaktadır. Etibankta çalışan bir işçi, 1 milyon 22 bin lira 
çıplak, 1 milyon 782 bin lira giyinik ücret; Petrol Ofisinde çalışan bir işçi, 1 milyon 238 bin 
lira çıplak, 2 milyon 539 bin lira giyinik ücret almaktadır. 

En son, Sosyal Sigortalarda çalışan bir işçi, -misal olarak vermek gerekirse, bu ay itibariy
le, 1 Milyon 109 bin lira çıplak, 1 milyon 938 bin lira giyinik ücret; çimento sanayiinde çalışan 
da -en son yapılan sözleşmelerden bir tanesidir- 1 milyon 327 bin lira çıplak, 2 milyon 427 
bin lira giyinik ücret almaktadır. 

Şimdi, bu rakamlar ortadayken, daha halen, Hükümetin, sözleşmelerde olumsuz davran
dığı, işçinin sesine kulak vermediği, bu konuda, her muhalefetin işçinin sesine kulak verip, 
İktidarın bu konuları görmezlikten geldiği yolundaki iddialar, biraz haksızlık olarak gözüküyor. 

Bir de, Sayın Güneş Müftüoğlu'nun burada konuştuğu, gerek SEKA, gerekse TTK ile il
gili ücretler, biten toplusözleşmeyle ilgili ücretlerdir; bunların toplusözleşmeleri 1 Temmuzdan 
geçerli olmak üzere yenilenecektir. Mutabık kalınan rakamlar 1 Temmuzdan geçerli olacaktır, 
aradaki farklar ödenecektir. 

Hiçbir zaman, kamu işveren sendikaları da, şu biraz evvel okuduğum ücretlerin altında 
bir ücret teklifini ne SEKA'ya, ne Taşkömürü Kurumuna ne de bir başka kuruluşa teklif etmiş 
durumdadır. 

Şimdi, bunun çok daha üzerinde ücret, nereden, nasıl verilecektir? Türkiye Taşkömürü 
Kurumunun zararı 1 trilyonu bulmaktadır. Devlet, Hükümet, Zonguldak'a hiç yatırım yapmı
yor olsa, senede 1 trilyon, şu vilayetin bu vilayetin hakkından alınmakta, oradaki 43 bin işçi
nin maaş ve ücretlerinin ödenmesi, orada çarkın dönebilmesi bakımından, açıktan bir sübvan
siyon sağlamaktadır; SEKA için de öyledir, başka taraf için de öyledir. 

Bir şey daha var : Daha evvel yapılan 12 dönem toplusözleşmeden farklı olarak, geçen 
sene ve bu sene toplusözleşmelere; hükümetlerin sık sık ek zam talepleriyle karşılaşmaması 
ve muhalefetin de sık sık işçi meselelerini istismar etmemesi bakımından bir hüküm getirdik. 
Geçen sene enflasyon rakamı yüzde 60 idi; şayet bunun üzerinde bir gerçekleşme olursa, yeni 
toplusözleşme dönemini beklemeye gerek yok, hemen takip eden yılın başında, -nitekim bu 
yıl için de ocak ayının 4'ünde- 1990 yılının enflasyon rakamları çıktığında, toplusözleşmeye 
esas olan zam miktarının üzerinde bir gerçekleşme olursa, bunu ücretlere yansıtacağız dedik. 
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Herhangi bir sendikal talebe gerek kalmaksızın, sendikalarımızın, ek zam talepleriyle, yerli yersiz, 
çalışma barışını bozacak davranışlara girmemeleri bakımından, muhalefete de fazla fırsat ver
memek bakımından, bunu toplusözleşme hükmü haline getirdik. Daha evvelki toplusözleşme
lerde böyle bir hüküm yoktur, bunu, otomatik olarak ücretlere yansıtıyoruz. 

Bu toplusözleşme hükümlerinden kimsenin haberi yok; ya toplusözleşme yapmayı bilmi
yorlar ya da bir birbuçuk yıldır uygulanan bu konudaki görüşlerden, düşüncelerden ve muta
bık kalman hususlardan haberleri yok; bilen de, bilmeyen de Körfez krizi bahanesiyle "Ek zam-
dır, körfez zammıdır" diye gelişigüzel konuşmaya başlıyor, tster körfez krizi sebebiyle, isterse
niz başka türlü sebeplerden dolayı, şayet, bu sene, kabul ettiğimiz yüzde 45'in üzerinde bir 
enflasyon gerçekleşmesi söz konusu olursa, hiç kimsenin meseleyi bu kürsüye getirmesine, bir 
talepte bulunmasına gerek olmadan, 4 Ocak tarihi itibariyle, 1990 yılının enflasyon rakamları 
yayımlandığında, otomatik olarak, 15 Ocak tarihinde ücretlere bu farkı yansıtacağımızı hem 
sendikalarımız bilir hem de bu işle uğraşan arkadaşlarımız bilmektedir. (ANAP sıralarından 
alkışlar) O halde, şimdi burada neyi konuşuyoruz, neyi konuşmak istiyoruz? 

Bir şey daha var : Elbette yasalarımızda grev vardır, grev haktır, ona saygı duyuyoruz; 
ama, bunun yerli yersiz tehdit unsuru olarak kullanılmasına da pabuç bırakmayacağımızı bu
rada ifade etmek isterim. Elbette greve gidilmesini arzu etmeyiz; sendikalarla da sabahlara ka
dar, cumartesi, pazar kavramı da olmaksızın, her zaman görüşüyoruz, müzakereleri yürütüyo
ruz. Hiçbir işçi sendikasının, arayıp da, bizi bulamadığını söylemesi mümkün değildir. Ne za
man isterlerse, evimizin telefonları da ilgili kuruluşlarda vardır, gece gündüz bu müzakereleri 
yapıyoruz, hatta çoğu zaman-kamuoyu da bilmektedir, bu toplusözleşme müzakereleri ya ge
cenin 01.00'inde veya 02.00'sinde, 03.00'ünde, 05.00 inde bitmekte, bizde görevimizin başında 
bulunmaktayız. Kaldı ki, bugün burada yapılan konuşma, herhalde bir bilgi noksanlığına da
yanıyor. Biz, Türk-İş'le görüştük; bugün olağanüstü başkanlar kurulu var, yarın saat 10.00'da 
zaten beni ziyarete gelecekler. Meseleyi, normal, meşru platformunda götürmeye çalışıyoruz; 
ama birileri Türkiye'de, siyasî istismar konusu olsun diye, siyasî istikrar bozulsun diye zaman 
zaman başka türlü çağrışımları yapar ve bugünlerde de genel grev çağrışımından medet um
maya başlamışlardır. Bunun, ülkeye de, işçilerimize de, kimseye de bir faydası olacağı kanaati
ni taşımıyoruz. Kamu sektörü açısından şurada teşekkül eden ücretlere paralel olarak, ayrıca 
toplusözleşmesi yapılacak olan işyerlerinin çalışma şartları, çalışma riskleri ve geçmişteki, var
sa, ücret kayıpları da dikkate alınmak suretiyle, makul bir noktada bu müzakereleri sürdürme
ye çalışıyoruz. Bundan da geri kalmayacağımızı ifade ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar 'm, Ankara Kocatepe Camiinde Said'i Nursi için okutulan 
mevlide ili/kin gündem dtfi konuşması 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Beşer Baydar, Kocatepe Camiinde Said-i Nursi 
için okutulan mevlit hakkında gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Baydar. (SHP sıralarından alkışlar) 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı günü Ankara Kocatepe Camiinde okunan mevlit ile ilgili kişisel düşüncelerimi aktar
mak için söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi, bu vesileyle saygı ile selamlıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, dünkü gazeteleri okumuşsunuzdur; başlıkları düşündürücüdür. Cum
huriyete, demokrasiye ve Atatürk ilkelerine bağlı insanlar için önemle düşündürücü haberler 
dikkatimizden kaçmamıştır. 

Neydi gazetelerdeki haberler?.. "Cumhuriyet Bayramı kutlandı.", "Said-i Nursi adına Ko-
catepe Camiinde mevlit okundu." Bazı gazetelerde haberlerin biri ön planda, bazı gazetelerde 
de diğer haber ön planda... 

Sayın milletvekilleri, 29 Ekim, cumhuriyet toplum düzeni için 67 yıldır kutlanan, tarihi
mizin baş sayfasında yer alan kutlama günü ve 12 Eylülün bile silemediği resmî bayram günü
dür, Peki, bugünün, 23 Mart 1960'ta ölen Said-i Nursi ile ne ilgisi var? Hem de, Derviş-i Vah
deti ile bugün kısa adıyla "Rabıta" olarak bilinen Amerikan destekli Suudî kuruluşu Rabıtat-
ül Âlem-il tslamî ne ise, o gün için aynısı olan tttihad-ı Muhammedi Fırkasının kurucusu Said-i 
Nursi ile ne ilgisi var? Bu cumhuriyete inananları ibretle düşündürmektedir. Hangi düşünceye 
sahip olursa olsun, ölmüş, insanların, o kişinin yakınları, o kişiyi sevenler tarafından anılma
sı, hatırlanması doğaldır. Ancak, Cumhuriyet Bayramının, bayram gibi anılma temel noktası
nı hedef alan ve Anayasada yasaklanan, kendileri arasında, dergi ve gazetelerde cüretkârca be
lirttikleri cumhuriyet düşmanlığını gösteren bir anlayışı, sübjektif ölçülerden, geleneksel ma
sumane anmaların dışına çıkartarak, ulusal bir gün gibi, halkın ve devletin katkılarıyla yaptı
rılan Kocatepe Camiinde siyasî bir gösteriye dönüştürülmesinin bir izahı olmalıdır. Bu izahı 
Hükümet yapmalıdır, özellikle, Cumhuriyetin temel ilkesine, yetkililer çok maskeli bakamaz; 
bu değerlere net bakmak durumundadırlar. 

Atatürk'ü savunacaksın, O'nun eseri cumhuriyeti kutlayacaksın, sonra da Atatürk ve Cum
huriyet düşmanları ile kucak kucağa olacaksın... Soruyorum: Hangisine inanıyorsunuz? Ger
çek kimliğiniz nedir? Bilelim. Yetkililerin bu çifte standardı yüzünden kanlar akıyor; yakın geç
mişte, Muammer Aksoy, Çetin Emeç, dün Bahriye Üçok; yarın kimin öleceği belli değil. 

Bu, bir gerçeği ortaya çıkarmaktadır : 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, aynı gün 31 Mart 
gerici isyanına katılan; Cumhuriyet, Atatürk ve laisizmin amansız düşmanı Said-i Nursı'nin 
siyasî gösteriye dönüşen mevlidi... Hem de cumhuriyeti, istenmeyen, reddeden bir ideoloji ola
rak gören, bunun yanında "Cihat farz oldu" diyen anlayışın hortlaması... Diğer yandan, kut
sal yerlerin siyasete alet olması... 

Sayın milletvekilleri, camiler tüzelkişiliğe sahiptir, halkın inançlarının yerine getirildiği kutsal 
yerlerdir ve devletin kontrol ündedir. Bu nasıl iştir ki, devletin kontrolündeki camide özel dave
tiye bastırılarak, hem de milletvekillerine gönderilerek, sanki meydan okurcasına, özel bazı 
gazeteciler alınarak, ideolojik slogan ve içerikle desteklenerek bir gösteri haline dönüştürülü
yor? Bunları kim yapıyor, bunları kim yaptırıyor? Bunun izahı yapılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, cami ve diğer kutsal yerler, özellikle dini siyasallaştırmaya çalışan 
cumhuriyet düşmanlarının toplantı ve seminer yeri değildir. Endişem şudur ki, cumhuriyete 
anlam veren başka önemli günler nasıl gölgede bırakılacağı ve önemli günlerin savunucularına 
hangi eylemlere maruz kalacağı endişesi yaygınlaştırılmaktadır. Dün Bahriye Üçok'ün ölümü
ne methiye okuyanlar, mangalda kül bırakmayanlar, sanıyorum ki, Kocatepe Camiindeki mev
litte, Cinayet çözümü ile ilgili çok ipucu bulurlardı. 

Sayın milletvekilleri, basit.oy hesapları ile hem ekonomiksel, hem iç ve dış siyaset destek
li, devlet dairelerinde mevki ve silahlarla donanmış ve Cumhuriyet düşmanı yaratılmıştır. Bu 
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düşmanın, sadece, cumhuriyet, demokrasisever, laik insanların düşmanı değil, aynı zamanda, 
çağdaş, medenî tüm insanların düşmanı olduğunun bilinmesi gerekir. Aksi takdirde, Doktor 
Jakel Mister İD hikâyesi güncellesin 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baydar. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı görüşmeler bitmiştir. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Bulgaristan'a giden Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Ma
liye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1427) 

BAŞKAN — "Sunuşlar" bölümünde, Cumhuraşkanlığının üç adet tezkeresi vardır; oku
tup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ticari ve ekonomik konularda temas ve incelemelerde bulunmak üzere, 24 Ekim 1990 ta
rihinde Bulgaristan'a giden, Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı
na, Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğerini okutuyorum : 

2. —Kanada ve Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in 
dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1428) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 Ekim - 9 Kasım 1990 tarihleri arasında Kanada ve Ame
rika Birleşik Devletleri'ne gidecek olan Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in dönüşüne kadar; 
Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer tezkereyi okutuyorum : 

3. — Devlet Bakanı İzmir Millet vekili H. Hüsnü Doğan'ın, İstanbul Milletvekili İsmail Safa 
Giray'in istifasıyla boşalan Mülî Savunma Bakanlığına atandığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1429) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Başbakanlığın 28 Ekim 1990 gün ve 08.2.1/1.26877 sayılı yazısı. 

Açık bulunan Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 109 ve 113 üncü maddeleri gereğince atanmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2 adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum : 

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

1. —ı Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 424 ve 425 saydı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerin yürürlüğe girmesinden sonra Doğu Anadolu'da kitlesel göçü gerçekleştirmek 
üzere yapıldığı iddia edilen uygulamaları ve bölgede meydana gelen maddî zararı tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Doğuda akla gelebilecek tüm hak ve özgürlükler yok edilmiştir. Bölge insanı zorla sürgün 
edilerek bölge boşaltılmak istenmektedir. Yıllardır uygulanan baskılar, 424-425 sayılı kararna
menin yürürlüğe konması ve son olarak da Avrupa tnsan Hakları Sözleşmesinin askıya alın
ması üzerine daha da şiddetlenerek, halka yönelik pervasız bir saldırıya dönüşmüştür. Bu sal
dırı, yalnız insanlarla sınırlı kalmamakta; doğa ve hayvanları da hedeflemektedir. Partimizce 
bölgeye gönderilen bir heyet incelemelerde bulunmuş ve aşağıdaki tespitleri yerinde yapmıştır. 

Halkı göçe zorlamak amacıyla köyler, evlerinin içindeki erzak ve eşyalarla birlikte yakıl
makta, ot ve samanlar ateşe verilmektedir, örneğin; Şırnak'ta 38 köyün 27'si ve 81 mezranın 
tümü yakılarak boşaltılmıştır. Köylerini terketmek zorunda kalan köylüler, eldeki mallarını yok 
fiyata satarak batıya göç etmekte veya kıl çadırlarda barınmaya çalışmaktadırlar. Şehir ve yol 
kenarlarında "Çadırkondu" yerleşim birimleri oluşmuştur. 

Dünyada, Çocuk Hakları Sözleşmesi imzalanırken, bu yörede binlerce çocuk çadırlarda 
yaşamaya mecbur edilerek, açlık ve soğukla mücadele etmek zorunda bırakılmışlardır. Arı ko
vanları ateşe verilmekte, katırlar öldürülmektedir. Şırnak'taf yalnız bir günde 54 katır öldürül
müştür. Gözaltılar, yük hayvanlarını da kapsar hale gelmiştir. Uludere'nin Taşdere köyünde, 
bütün yük hayvanlarını her akşam karakolun önünde sabaha kadar bekletilmeleri çarpıcı bir 
örnektir. 

Bütün bölgede kitlesel gözaltı, baskı ve işkenceler boyutlanarak devam etmektedir. Köy
lüler meydanlarda, toplu işkencelerden geçirilmektedir. Kendi işlerinden alınarak, güvenlik kuv
vetlerinin angarya işlerini yapmak zorunda bırakılmaktadırlar. Operasyon sırasında sivil in
sanlar ön saflarda kullanılmaktadır. Bilindiği gibi, bu uygulamalara dayanamayan Kayadibi 
köylülerinden bir kısmı batıya göçerken, 60 kişi de Irak'a sığınmak zorunda kalmıştı. 

Sorgulama ve aramalar, insan onuru ve kişiliği hiçe sayılarak yapılmaktadır, örneğin; Eruh'
ta gözaltına alınan Çizmeli Köyü tmamı Necip Kılıçaslan ile Bayramlı Köyünden tmam Mehmet 
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Polat'a zorla rakı içirilmiştir. Şüpheli ölüm olayları devam etmektedir. Lice ilçesinden Hüseyin 
Aksel ile Hizan'dan köy imamı İbrahim Döner'in öldürülmeleri bunun son örnekleridir. 

Yukarıda kısmen belirtmeye çalıştığımız uygulamaların dikkate alınarak, 424-425 sayılı 
Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana, kitlesel göçü gerçekleştirmek üzere : 

a) Zorla boşaltılan ya da yakılan köylerin durumu, sayıları, 
b) Göçe zorlanan köylülerin sorunları, 
c) Yakılan ormanların yer ve miktarlarının belirlenmesi, 
d) Bu uygulamalar sonucu, bölgede meydana gelen maddî zararın tespiti için; 
Anayasanın 98 inci TBMM içtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddelerine göre Meclisçe araş

tırma kararının verilmesini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Mehmet Adnan Ekmen 
Mardin 

Cüneyt Canver 
Adana 

Abdullah Baştürk 
tstanbul 

Ahmet Türk 
Mardin 

tsmail Hakkı önal 
tstanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize suni 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
Diğer Meclis araştırması önergesini okutuyorum ; 

2. — izmir Milletvekili HU Aksoy ve 27 arkadaşının, üzüm üreticilerinin ve TARİŞ'in içinde 
bulundukları ekonomik sıkıntıları tespit etmek amacıyla Meclis Araştırması açûmastna ilişkin önergesi 
(10/121) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1990 yılı çekirdeksiz kuru üzüm fiyatı TARİŞ yönetimi tarafından ilan edilmiştir. Yapılan 
açıklamaya göre; çekirdeksiz kuru üzümün taban fiyatı 2 250 TL .'sidir. Aynı üzüme hükümet 
tarafından 1989 tarihinde verilen taban fiyatı ise 1 700 TL.'sı olup, aynı yıl borsada fiyatlar 
2 400 liraya kadar tırmanmıştır. 

Bu yıl açıklanan fiyatın geçen yılki fiyata göre artış oranı yüzde 32'dir. Bu fiyat gerçekçi 
olmadığı gibi, üzüm üreticisini de açlığa mahkum edecek ve giderek Türkiye üzüm ihracatçısı 
olmaktan çıkacaktır. Çünkü; Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin 1990 yılı çekirdeksiz kuru üzüm 
maliyet hesabına göre, çekirdeksiz kuru üzümün Kg. maliyeti 2 304 TL.'dir. Enflasyon oranı
nın yüzde 50'leri geçtiği, çekirdeksiz kuru üzüm tarımsal girdilerinin yüzde 100'ü aştığı günü
müzde bu fiyatlar gülünç kalmaktadır. 
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Mahmut Alınak 
Kars 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Yusuf Kenan Sönmez 
tstanbul 

M. Ali Eren 
tstanbul 
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1980 yılında üzüm üretiimizin bir adet traktör alabilmesi için 14.5 ton çekirdeksiz kuru 
üzüm satması gerekirken, bugün ise 24.2 ton çekirdeksiz kuru üzüm satması gerekmektedir. 
Gerek sulama fiyatlarını, gerekse ilaç fiyatlarını kıyaslarsak, aynı konumla karşılaşırız. Bun
lardan da anlaşılacağı üzere üreticimiz, son 10 yıldır uygulanan ekonomik politikalarla fakir
leştirilmiştir. 

Tekel, 1989 yılında kalitesiz şaraplık üzümü 1 700TL.'sına alırken, 1990 yılında 2 500 TL.'sı-
na almaktadır. Türkiye'nin önemli döviz kaynaklarından birisi olan çekirdeksiz kuru üzümün 
1990 yılı taban fiyatının ise şaraplık üzümün gerisinde kalması ilginçtir. 

Belirlenen çekirdeksiz kuru üzüm fiyatı bugün TARİŞ tarafından yapılan alımlarda taban 
fiyatının çok çok altına düşmüştür. Dokuz nolu üzüme verdiğiniz 2 250 TL.'lık taban fiyat, 
piyasada tavan fiyatı olarak işlem görmektedir. 

Hükümetin açıklamalarının aksine, ürün bedelleri, üreticiye peşin olarak ödenmemekte
dir. Hatta üzümünü TARtŞ'e teslim ettiği halde iki aydır hiç para alamayan binlerce ür "ci 
mevcuttur; ama devlet, üreticiden alacağını cebrî icra yoluyla tahsile gitmektedir. TARt^ ten 
parasını zamanında alamayan üreticilerimiz ise banka kapılarında sürünüp, bankalara olan borç
larını zamanında ödeyemedikleri için milyarlarca liralık faiz ödemeye zorlanmaktadır. 

Şu ana kadar TARtŞ 50 milyar civarında üzüm alımı yapmış, üzüm üreticisine ise; 15 mil
yar civarında para ödemiştir. Üreticimizin TARİŞ'ten 35 milyar civarında alacağı vardır. 

Ülkemizde tarım üretim planı yoktur. Bunun doğal sonucu olarak üzüm konusunda da 
bugüne kadar hiçbir üretim planı yapılmamıştır. Bu yüzden her bölgede, o bölgenin ekolojisi
ne uygun olup olmadığı saptanmadan, iç tüketim ve ihracat hesapları yapılmadan hangi çeşit
lerin ne miktarda yetiştirilmesi gerektiği de planlanmamıştır. 

İktidarın üzüm üreticisine ve TARtŞ'e yeteri kadar destek vermediği bilinmektedir. Çekir
deksiz kuru Üzüm alımında ve ihracatında özel şirketlere tanınan imkânların ve kredi olanak
larının TARtŞ'e tanınmadığı bir gerçektir. TARİŞ'in bankalardan yüksek faizle para alarak, 
üreticinin borcunu ödeme çabası içerisinde olduğu sabittir. TARİŞ'in yüksek faizte aldığı bu 
paralar karşılığında, önümüzdeki günlerde ödeme güçlüğü içerisine gireceği anlaşılmaktadır. 
Hükümetin bu tip kuruluşlara yeterince destek vermemesinin bir diğer sebebi ise bu kuruluşla
rı özelleştirme planı içerisine alma çabasından kaynaklanmaktadır. 

Tüm bu nedenlerle, üzüm üreticisinin ve TARİŞ'in içerisine düştüğü ekonomik sıkıntıları 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasını saygıyla arz ederiz. 

Veli Aksoy Halil Çulhaoğlu 
tzmir İzmir 

Neccar Türkcan Mehmet Turan Bayazıt 
tzmir tzmir 

Ahmet Ersin İbrahim Tez 
tzmir Ankara 

Birgen Keleş Erdal Kalkan 
tzmir Edirne 
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Mahmut Keçeli Etem Cankurtaran 
Adana içel 

A. Hüdai Oral Rıza Ilıman 
Denizli Çorum 

M. Erdoğan Yetenç Ali Uyar 
Manisa Hatay 

Hilmi Ziya Postacı Orhan Veli Yıldırım 
Aydın Tunceli 

Vedat Altun Ali Haydar Erdoğan 
Kars İstanbul 

Mustafa Yılmaz Abdulkadir Ateş 
Gaziantep Gaziantep 

Kamer Genç Ayhan Arifağaoğlu 
Tunceli Artvin 

Kazım Ulusoy Yaşar Yılmaz 
Amasya Ankara 

Mehmet Fuat Erçetin Zeki Ünal 
Edirne Eskişehir 

öner Miski Cumhur Keskin 
Hatay Hakkâri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusunda ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
4. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, (6/969) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 

ilişkin önergesi (4/218) 
BAŞKAN — Bazı sözlü soruların geri verilmesine dair önergeler vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 544 üncü sırasında yer alan (6/969) esas numaralı 

sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
5. — Ankara Milletvekili Rıza Yümaz'ın, (6/939) numaralı sözlü soru sorusunu geri aldığına 

ilişkin önergesi (4/219) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 512 nci sırasında yer alan (6/939) esas numaralı sözlü 
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Rıza Yılmaz 

Ankara 
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BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

6. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin öner
gesi (4/220) 

BAŞKAN — Komisyonlardan istifa önergeleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Dilekçe Komisyonundan istifamın kabulünü arz ederim. 
Zeki Ünal 
Eskişehir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7 — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'in, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/221) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini arz ederim. 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

8. — istanbul Milletvekili Mehmet Moğultay'ın, Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine iliş
kin önergesi (4/222) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Anayasa Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Moğultay 
tstanbul 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

9. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/223) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Adalet Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

10. — Manisa Milletvekili Hasan Zengm'in, Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
ilişkin önergesi (4/224) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet. Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Hasan Zengin 
Manisa 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

11. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden çekildiği
ne ilişkin önergesi (4/225) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Savunma Komisyonundaki görevimden istifamın kabulünü arz ederim. 
Saygılarımla. 

Fikri Sağlar 
tçel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

12. —Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
ilişkin önergesi (4/226) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Dışişleri Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

M. Tahir Köse 
Amasya 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
13. —İstanbul Milletvekili Yüksek Çengel'in, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyo

nu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/227) 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Yüksek Çengel 
İstanbul 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

14. —Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Tarım, Orman ve Keyifleri Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine ilişkin önergesi (4/228) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Ekrem Kangal 
Sivas 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

15. — İzmir Milletvekili Türkân Akyol'un, Sağlık ve Sosyal İsler Komisyonu üyeliğinden çekildi
ğine ilişkin önergesi (4/229) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Merkez Yürütme Kuruluna seçilmem dolayısıyla, üyesi bu
lunduğum Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonundan istifa ediyorum. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Türkân Akyol 
tzmir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

16. — Gaziantep Milletvekili Abduücadir Ateş'in, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden çekildiği
ne ilişkin önergesi (4/230) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Plan ve Bütçe Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

17. — izmir Milletvekili M. Turan Bayaztt'ın, (10/72) nolu Meclis Araştırması Komisyonu üye
liğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/231) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum (10/72) nolu Meclis Araşürması Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Bilgilerinize ?rz ederim. Saygılarımla. 

M. Turan Bayazıt 
tzmir 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
18. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1430) 
BAŞKAN — Bazı sayın milletvekillerine, izin verilmesine dair Türkiye Büyük Millet Met

lisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin
li sayılmaları, Başkanlık Divanının 24.10.1990 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
t. Kaya Erdem 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Konya Milletvekili Ömer Şeker, hastalığı nedeniyle 3.9.1990 tarihinden geçerli olmak üze
re 32 gün. 

Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin, hastalığı nedeniyle 13.9.1990 tarihinden geçerli ol
mak üzere İS gün. 

İstanbul Milletvekili Leyla Yeniay Köseoğlu, hastalığı nedeniyle 18.9.1990 tarihinden ge
çerli olmak üzere 20 gün. 

Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç, mazereti nedeniyle 4.11.1990 tarihinden geçerli ol
mak üzere 20 gün. 

Sivas Milletvekili Yılmaz Altuğ, mazereti nedeniyle 4.11.1990 tarihinden geçerli olmak üzere 
14 gün. 

BAŞKAN — Şimdi, ayrı ayrı onayınıza sunacağım : 
Konya Milletvekili Ömer Şeker, hastalığı nedeniyle 3.9.1990 tarihinden geçerli olmak üze

re 32 gün. 
BAŞKAN — Konya Milletvekili Sayın Ömer Şeker'in izinli sayılmasını oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin, hastalığı nedeniyle 13.9.1990 tarihinden geçerli ol

mak üzere 15 gün. 
BAŞKAN — Hakkâri Milletvekili Sayın Cumhur Keskin'in izinli sayılmasını oylarınıza 

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
tstanbul Milletvekili Leyla Yeniay Köseoğlu, hastalığı nedeniyle 18.9.1990 tarihinden ge

çerli olmak üzere 20 gün. 
BAŞKAN — tstanbul Milletvekili Sayın Leyla Yeniay Köseoğlu'nun izinli sayılmasını oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç, mazereti nedeniyle 25.9.1990 tarihinden geçerli ol

mak üzere 20 gün. 
BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Sağdıç'ın izinli sayılmasını oylarınıza su

nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sivas Milletvekili Yılmaz Altuğ, mazereti nedeniyle 4.11.1990 tarihinden geçerli olmak üzere 

14 gün. 
BAŞKAN — Sivas Milletvekili Sayın Yılmaz Altuğ'un izinli sayılmasını oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

. — 312 — 



T.B.M.M. B : 26 30 . 10 . 1990 0 : 1 

19. — Dilekçe Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun görev bölümü yaptığına ilişkin tez
keresi (3/1431) 

BAŞKAN — Dilekçe Komisyonunun; Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimine dair 
bir tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip 
seçimi için 30.10.1990 Salı günü saat 14.00'de toplanmış ve kullanılan 11 adet oy pusulasının 
tasnifi sonucu, aşağıda ad ve soyadı belirtilen üyeler, karşılarında gösterilen oyları alarak, Başkan, 
Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Yasin Bozkurt 
Kars 

Dilekçe Komisyonu Geçici Başkanı 
Başkan : Mehmet Akarca (Samsun) 11 oy 
Başkanvekili : Adnan Ekmen (Mardin) 11 oy 
Sözcü : Ülkü Güney (Gümüşhane) 11 oy 
Kâtip : Metin Gürdere (Tokat) 11 oy 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 
a) Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN — Anayasa Komisyonundaki açık üyeliğe, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru

bunca, Hakkâri Milletvekili Sayın Cumhur Keskin aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
b) Adalet Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 
BAŞKAN — Adalet Komisyonundaki açık üyeliklere, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru

bunca, Adana Milletvekili Sayın Mehmet Can, Diyarbakır Milletvekili Sayın Mehmet Kahra
man ve Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
c) Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 
BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonundaki açık üyeliklere, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grubunca, Ankara Milletvekili Sayın Tevfik Koçak ve İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Ti-
misi aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
d) Dışişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN — Dışişleri Komisyonundaki açık üyeliğe, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru

bunca, tçel Milletvekili Sayın tstemihan Talay aday gösterilmiştir. 
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Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
e) Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN — Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonundaki açık üyeliğe, Sos

yaldemokrat Halkçı Parti Grubunca, Ankara Milletvekili Sayın Eşref Erdem aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
f) Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 
BAŞKAN — Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonundaki açık üyeliklere, Sosyaldemokrat 

Halkçı Parti Grubunca, Eskişehir Milletvekili Sayın Zeki Ünal ve Gaziantep Milletvekili Sayın 
Mustafa Yılmaz aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
g) Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 
BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonundaki açık üyeliklere, Sosyaldemokrat Halkçı 

Parti Grubunca, Muğla Milletvekili Sayın Tufan Doğu ve Nevşehir Milletvekili Sayın Cemal 
Seymen aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
h) Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonundaki açık üyeliğe, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grubunca, tçel Milletvekili Sayın Etem Cankurtaran aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ı) Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonundaki açık üyeliğe, Sosyaldemok

rat Halkçı Parti Grubunca, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 

öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. —izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 24 arkadaşının, Sayın Turgut Ozal'ın Başbakanlığı döne

minde; kendisinin ve bazı yakınlarının edindikleri mal varlıklarıyla ilgili iddiaların gerçeklik derecesini 
tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

BAŞKAN — Gündemin 1 inci sırasındaki, tzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 24 arkadaşı
nın, Sayın Turgut özaPın Başbakanlığı döneminde; kendisinin ve bazı yakınlarının edindikleri 
mal varlıklarıyla ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesinin öngörüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Yok. 
Meclis araştırması önergesinin görüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
2. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 15 arkadaşının, ülkemizin Avrupa Topluluğuna tam 

üyeliğiyle ilgili gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/24) 
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BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasındaki, Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve İS arkada
şının, ülkemizin Avrupa Topluluğuna tam üyeliğiyle ilgili gelişmeler konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesinin öngörüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Hazır. 
önergeyi tekrar okutuyprum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bilindiği üzere, Türkiye'nin AT'na tam üyelik için 14 Nisan 1987 tarihinde yaptığı başvu
ruyu, AT Komisyonu iki buçuk yıl süreli bir incelemeden sonra cevaplandırmıştır. 

Türk kamuoyunda ve basında geniş şekilde eleştirilen rapor hakkında, Hükümet tarafın
dan TBMM'ne ayrıntılı bilgi verilmemiş ve doyurucu bir açıklama da yapılmamıştır. 

AT Komisyonunun Türkiye'nin tam üyeliği için verdiği rapora olumlu gözle bakmak müm
kün değildir. Komisyon açık bir ifadeyle, Türkiye'nin tam üyeliğini belirsiz bir tarihe ertelemiş-
tir. "1993 'den önce konu müzakere dahi yapılamaz", demiştir. 

Rapor, Türkiye'nin başvurusunu, çok bilinçli ve usta bir diplomatik lisanla şimdilik sa
vuşturmuşum Üstelik bir yığın da, siyasal manialar sıralamıştır. 

Rapor hakkında ilk yorumu Sayın Cumhurbaşkanı yapmıştır. 
Sayın Cumhurbaşkanı, raporu bir zafer olarak karşılamış ve "Tahminimizden daha iyi" 

demekle Türkiye'nin görüşünü de bütün dünyaya açıklamıştır. 
Bununla da yetinmemiş ve değişik bir yorum getirerek "Siz bir İslam Ülkesisiniz, Avrupa 

Ülkesi değilsiniz diyenler vardı. Bir kere bu kararla bu iş tescil edilmiştir. Yani Türkiye bir Av
rupa ülkesidir" demiştir. 

Türkiye'nin Avrupa Ülkesi olmasında kimin şüphesi var? Bir defa Türkiye coğrafyası iti
bariyle Avrupa ülkesidir. 

Diğer taraftan Türkiye, Batı dünyasını içine alan bir çok siyasî ve iktisadî anlaşmanın üye
si ve içindedir. 

Avrupa, Türkiye'yi 40 gün önce değil, 40 sene önce Avrupalı olarak kabul etmiştir. 
Türkiye 1949'da Avrupa Konseyi üyesi, 1952'de NATO'nun Avrupa kanadı üyesi olmuştur. 
Raporun sadece beşinci bölümünde "Türkiye'nin üyelik ehliyetini haiz olması" vurgula

nıyor. Sadece bu cümleyi alarak iyimser bir tablo çizmek de mümkün değildir. 
Türkiye 1987 tarihinde tam üyelik için başvv muştur. Ancak ne bu tarihten sonra ve ne 

de bu tarihten önceki geçiş döneminde, AT standardına ulaşmak için sanayide, tarımda, yük
sek enflasyonda, yatırımlarda, bölgelerarası gelişmişlik farklarında, gelir dağılımında, işsiz
likte ve nüfus artışında ciddî bir çaba göstermemiştir. 

Diğer taraftan, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlemesi de Komisyon raporunda 
geniş şekilde irdelenmiştir. 

Komisyon, yetki alanlarını da aşarak siyasî konulara da girmiştir. "Kıbrıs" gibi, "azınlıklar" 
gibi. 

Rapor, bu yetki aşımıyla, ileride Türkiye ile AT arasında pazarlıkların olabileceği havasını 
da vermek istemiştir. 

Türkiye'nin Yunanistan'a ve Kıbrıs Rumlarına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin sırtın
dan verebileceği en ufak bir ödün ve taviz yoktur. 
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Azınlıklar konusuna gelince, Türkiye'de azınlıklar, milletlerarası anlaşmalara bağlanmış 
ve adı açıkça belirlenenlerden ibarettir. Türkiye'de, dili, etnik kökeni ve kültürü farklıdır diye 
başka bir azınlık yoktur. Hepsi bu ülkenin öz varlığıdır. 

Bir gerçeği açıkça görmeye mecburuz. 
AT konusunda karşımıza çıkan ve çıkarılan, Yunan engelidir. 
Türkiye ve Yunanistan "Avrupalılık" konusunda uzun yıllar hep aynı konumda değerlen

dirilmişlerdir. Ancak, AT konusunda şartların açıkça değiştiğini görüyoruz. 
Diğer taraftan, Komisyon raporundaki bu olumsuz havanın; AT Bakanlar Konseyinde gö

rüşülmesi sırasında, bazı değişikliklerin yapılacağı ve raporun olumlu hale dönüştürüleceği bek
lenirken, tam aksi olmuş ve Bakanlar Konseyi, raporu geçen hafta aynen onaylamıştır. 

Doğu Avrupa Ülkelerinde görülen yeni siyasal yapılaşma ve AT üyesi olmayan bazı Avru
pa ülkelerinin üyelik girişimlerinde aldıkları mesafe dikkate alınırsa, Türkiye'nin tam üyelik 
için daha ciddî ve akılcı girişimlerde bulunması kaçınılmazdır. 

Türkiye'nin AT'na tam üyeliği konusunda, Meclis dışındaki bir siyasî parti hariç, ulusal 
düzeyde bir mutabakat vardır. Hükümet, bu şansı iyi, akılcı ve doğru kullanmalıdır. Konuyu, 
Meclise, siyasî partilere, üniversitelere, sendikalara ve basına mal etmelidir. 

tşte tüm bu konuların Yüce Mecliste geniş şekilde incelenmesi ve çözüm önerileri bulun
ması için, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasını arz ederiz. 

Ekrem Kangal (Sivas) ve 
arkadaşları 

BAŞKAN — Genel görüşme açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, Hükümete, siyasî parti 
gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine söz verilecektir. 

önce Hükümete söz veriyorum; buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Si
vas Milletvekilleri Sayın Ekrem Kangal ve değerli arkadaşlarının, Avrupa Topluluğu ve Türki
ye'nin müracaatı konusundaki gelişmeler hususunda verdiği önergeyi saygıyla karşılıyoruz. Ta
biî, gündemin çok fazla yüklü bulunması hasebiyle, aşağı yukarı bir yıl öncesine varan bir geç
mişi var ve arada da önemli sayılabilecek gelişmeler yer almıştır. 

Yüksek izniniz olursa, evvela, nedir mesele?.. Bildiğiniz gibi, tkinci Dünya Savaşından sonra 
meydana gelen şartlar ve alınan dersler ışığında, Avrupa'nın bütünleşmesi yolunda çalışmalar 
yapıldı. Bir taraftan, 25 Mart 1957 tarihli Roma Antlaşmasıyla, Altılar Avrupası, yani o za
man Ortak Pazar denilen kuruluş, bir taraftan da o zamanki ingiltere'nin başını çektiği dedi
ler Avrupası Serbest Mübadele Bölgesi (EFTA) olarak iki blok ortaya çıkmıştı. Zamanın Türk 
hükümeti, büyük bir isabetle, tercihini, Avrupa Ortak Pazarı, bugünkü Avrupa Topluluğu le
hine yaparak, Temmuz 1959'da Roma Antlaşmasının 238 inci maddesine dayanarak, tam üye
liğe götürebilecek şekilde bir ortaklık anlaşmasına gidilmesi hususunda müracaatı oldu. Biz
den başka aynı müracaatı Yunanistan'ın yaptığı bilinmektedir. Bizde, bu müzakereler devam 
ederken, 1960 müdahalesi ile sekiz aylık bir ara verildi, dosya askıya alındı ve bu sekiz aylık 
arada, Yunanistan, bizim, ileride muhtemel ortak üyeliğimizi dikkate alarak bizim aleyhimize 
olabilecek hükümlerle avantajlı bir ortaklık anlaşması yaptı ve sonra, yine bileceksiniz, müzake-
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relerin tekrar başlaması neticesi, 12 Eylül 1963'te Ankara'da zamanın Sayın Başbakanı inö
nü'nün imzasıyla Ankara Antlaşmasıyla, Türkiye ile Ortak Pazar arasında tam üyeliğe götü
ren üç safhadan oluşan bir ortaklık anlaşması meydana geldi ve bu anlaşma da 1 Aralık 1964'ten 
itibaren yürürlüğe girdi. 

Bunun safahatı devam ederken, maalesef, ortaklık anlaşmasının icapları, her zaman, ne 
karşı taraftan ne de bizim tarafımızdan yerine getirilmiştir denilemez. Bizim tarafımızdan or
taklık anlaşmasını tamamlayıcı 1970 tarihli Katma Protokolün önemli iki hükmü ihmal edildi. 
Biri 39 uncu madde: Avrupa'da bulunan, Ortak Pazar memleketlerindeki Türk işçilerinin Or
tak Sosyal Güvenlik Anlaşmalarının sağlanması, armonize edilmesi. Bunun, gereği gibi takip
çisi olunamadı. 

İkincisi ve daha önemlisi, 36 ncı madde, yine Katma Protokolün, o da; el emeğinin, Tür
kiye el emeğinin 10 yıllık bir süre içerisinde, 1 Aralık 1976'dan başlayarak, 1 Aralık 1986'ya 
kadar safhalar halinde serbest bırakılması meselesi idi; ki, bu, Türkiye'nin ortaklık anlaşması
nın belkemiğini oluşturmaktaydı. Bunun da maalesef gerekli safhaların geçiş anlaşması yapıl
madığı ve zamanında o haklar, gereği gibi savunulamadığı içindir ki, tam yürürlük tarihine 
gelindiğinde de, Avrupa'daki mevcut ekonomik ve sosyal şartlar ve zorluklar ışığında ne hale 
geldiği yine bilinmektedir. 

Diğer taraftan da, yine bir zamanın bir sayın hükümeti, bizim bu ortaklık anlaşmasından 
doğma mükellefiyetlerimizi beş yıl için askıya aldığını beyan etti ve bu, o zaman güçlenmekte 
bulunan ve sayısı artmaya devam eden, genişleyen Ortak Pazarın son derece işine geldi ve bun
dan şu mesaj da çıkarıldı, bunu da açıkça ifade etmek lazım : Türkiye'nin tüm üye olmak niye
tinde olmadığı ve Batı ile bütünleşmekten geri adım attığı şeklinde değerlendirildi. Bunu bera
ber yaşadığımız, değerli arkadaşlarımız bu Yüce Mecliste bulunmaktadır, kendileri de hatırla
maktadırlar. 

Bu safhalardan geçerek geldik. Sonunda, bildiğiniz gibi, 1980'den sonra kesinti; kesinti
den sonra ilişkilerin yeniden canlandırılması, müesseselerin işletilmeye çalışılması, Ortaklık Kon
seyinin, nihayet 1987 Nisanında bir defa toplanması hadisesi ve ondan sonra Karma Ekonomi 
Komisyonunun işletilmeye başlaması ki, bugün hemen hemen tek işleyen organ budur ve önü
müzdeki kasım ayında da bunun toplantısı Türkiye'de yapılacaktır, Türk ev sahibi ve eş başka
nının daveti üzerine. 

Hükümet, 14 Nisan 1987'de bana göre Cumhuriyet tarihinin fevkalade, en cesur ve en isa
betli bir kararını aldı; o da, Avrupa Topluluğuna tam üyelik için müracaat etmiş bulunması 
hadisesi. 

Müracaatımız, 25 Nisanda Lüksemburg'ta toplanan Bakanlar Konyesi tarafından ince
lenmek üzere komisyona havale edildi, biliyorsunuz Komisyon, sadece mütalaa beyan etmekle 
mükelleftir; mütalaanın da, daha ziyade, teknik, sosyal ve ekonomik muhtevada olması, kabul 
edilmiş bir standarttır. 

Komisyonun, Türkiye üzerindeki raporunu hazırlaması, mutattan çok fazla vakit almış
tır. Raporunu ancak 32 ay sonra Konseye sunabilmiş ve maalesef, raporda, -Bu önergede de 
ifade edildiği gibi- hiç arzu edilmeyen bazı konular de alınmıştır. Kıbrıs meselesi ve onu bir 
nevî şart haline getirmek ki, bu daha sonra Onikiler zirve toplantısında, Dublin'de yapılan top
lantıda resmî tebliğe de konulmuş ve Türkiye'deki demokratik hürriyetler ve etnik yapısı üze
rinde de bazı görüşler beyan edilmiştir. Tabiatiyle, bunlar şayanı kabul değildir; bunu hatırlat
mak lazım. 
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Yunanistan'ın tam üyelik müracaatı konusunda aynı komisyonun vaktiyle hazırladığı Yu
nanistan ile ilgili raporda pek çok menfî hükümler bulunduktan başka, yedinci paragrafında 
mealen aynen şu ibare bulunmaktaydı: "Türk-Yunan ihtilafının halline değin, Yunanistan'ın 
tek taraflı Topluluğa üye kabul edilmesi, ihtilafın, Topluluğa mal edilmesi demek olur; binae
naleyh, şayanı tavsiye değildir." 

Fakat, 9 Şubat 1976'da Paris'te yapılan Konsey toplantısında, o zamanki Fransız idaresi
nin, Yunanstan'a çok yakınlığı ve zamanın Cumhurbaşkanı Giscard d'Estaing -Sayın Karaman-
lis'in 9 yıllık Paris sürgün hayatı sırasındaki özel ilişkileri neticesi- Komisyonu paylayarak, "Ko
misyon siyasî mütalaa beyan edemez; sadece ekonomik, sosyal, teknik görüş verir'' ifadesiyle 
elinin tersiyle itti ve bilindiği gibi, Yunanistan ile tam üyelik müzakereleri, şimdiye kadar ge
nişlemelerin hepsinde görülenin ötesinde bir süratle başlatıldı ve nihayet, onaylama işlemleri 
de tamamlanmak suretiyle, 1 Ocak 1981'den itibaren, Yunanistan tam üye haline getirildi ve 
Komisyonun bu raporu, maalesef, bu sene 5 Şubatta toplanan Konseyde de hemen hemen ay
nen benimsendi. Bu da, bizim için, hiç şüphe yok ki, bilhassa bu gibi, Türkiye'yi rahatsız edici 
hükümler taşıyan bir raporun Konsey tarafından benimsenmesi, kabul edilir şey değildir; bu
nu da burada açıkça kabul ve ifade etmek lazımdır. 

Bu arada başka bazı çalışmalar yapıldı. Komisyonun da bazı görüşleri ışığında, Konsey, 
Türkiye ile mevcut ortaklık ilişkilerine daha çok canlılık ve muhteva kazandırmak maksadıy
la, bir paket hazırlığına girdi. Paketten maksat da, Türkiye'yi bir gümrük birliğine götürmek 
ve diğer taraftan, 1980'de hazırlanmış, o zamanın ölçülerine ve şartlarına uygun meşhur Dör
düncü Malî Protokol, 600 milyonluk ödeme birimli ECU'luk bir protokol meselesi ve bu da 
henüz Konsey tarafından görüşülmüş, kesinleşmiş değildir. 

Bunu açıkça ifade edeyim ki, biz, bu konuda müstağniyiz. Bu paketin üzerine böyle fazla 
hevesle atılmak niyetinde değiliz. Bu paket, Türkiye'nin tam üyeliğinin bir alternatifi hiçbir 
zaman olamaz ve paket içindeki, bilhassa 600 milyonluk Dördüncü Malî Protokol, Türkiye'
nin 1980 öncesi ekonomik yapısı ve beden ölçülerine göre hazırlanmıştır, bugünkü Türkiye bu
na sığmaz; bunu da, burada ifade ve arz etmek isterim. 

Tabiî, arada daha önemli gelişmeler oldu : Bir taraftan, biliyorsunuz, 1985'te yürürlüğe 
giren tek senet meselesi var. Tek senet, bir bakıma Roma Antlaşmasını tadil eden ve tamamla
yan ve Avrupa bütünleşmesine yeni bir şekil kazandıran bir vesikadır ve tek senedin hedefi, 
tek pazar yaratmak, tek para ve siyasî birlik meydana getirmek ve bu tek senet içerisinde yeri
ne getirilmesi öngörülen 308 tedbirden yüzde 70'i üye memleketlerce kabul edilmiş ve uygula
ma safhasına konulmuş bulunmaktadır. 

Bunun yanında, tabiî, Avrupa, tarihte kimsenin de belki beklemediği süratle yeni gelişme
lere sahne oldu. Doğu Avrupa sisteminin çökmesi, bloklar sisteminin çökmesi, Marksizmin 
çökmesi, demokratik hürriyetlerin bu memleketlere geri gelmesi, Avrupa bölünmüşlüğünün 
ortadan kalkması ve aynı zamanda çok daha önemli bir mesele olan Almanya bölünmüşlüğü
nün, geçtiğimiz 3 Ekim tarihinde son bulması ve Almanya'nın bütünleşmesi... 

Burada bazı konulara çok dikkat etmek ve bu konuları yakından takip etmek lazım. Bu 
gelişmeler ışığında Batı basınında bazı değerlendirmeler yapıldı; yeni Avrupa mimarisi, Avru
pa yeni sisteminin kurulması değerlendirildi. Bu münakaşalar sırasında Türkiye'nin yerinin bazı 
çevrelerce münakaşa edilmesi de gündeme geldi. Bazı yazarlar, bilhassa Financial Times'ta oku-
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yanlarınız takip buyurmuştur, bu yıl 3 Nisanda Edward Mortimer bir makalesinde, "Türkiye'
nin Batı kuruluşlarında yer alması, bir nevi Stalin tehdidinin bir neticesidir; Avrupa'nın sa
vunma ihtiyacından doğmuştur. Bugün tehdit ortadan kalkmıştır; binaenaleyh, Türkiye de kendi 
yerini bulmalıdır" gibi bir ibare kullanmıştır ki, aynı tarihte bir başka vesileyle Londra'da bu
lunmam dolayısıyla, kendisini davet ederek de uzun bir görüşmem oldu; ama herhalde ikna 
edemedik ki, 12 Nisanda bir başka makaleyle daha, benzeri görüşleri geliştirdi. 

Bu seneki tarih itibariyle, 25 Ocakta Peter Jenkins isminde bir başka yazar; ingiltere'nin 
yeni gazetelerinden Independant bir başka fikir geliştirdi; o da, Türk milliyetçiliği, yıkılmakta 
bulunan bir imparatorluk dolayısıyla, Türkiye'nin ileride büyümesi ve Batı karşısında bir nevi 
yeni, büyük bir Türk gücünün meydana gelmesi gibi bir fikir işletmeye başladılar. Buna ben
zer bir fikri, Daniel Pipe ismindeki bir zat, daha önce New - York Timeş'da ve sonda da Inter
national Herald Tribune'de -takip buyurmuşsunuzdur; 24 Şubat- bu sene geniş şekilde işledi 
ve bu yeni Avrupa mimarisi görüşmelerinde, daha ziyade merkezî Avrupa denilen ve eskiden 
Sovyetler Birliği peyki olarak bilinen memleketler hatırlanmak suretiyle, başka bir şekillenme 
fikirleri üzerinde duranlar çok oldu. Bunun altını çizmek lazımdır. 

Bu arada beklenmedik bir gelişme oldu; 2 Ağustos 1990'da, Irak tarafından Kuveyt'in iş
gali hadisesi meydana geldi. Bu hadisenin Birleşmiş Milletler ve dünyada meydana getirdiği 
bir koalisyon, çalkalanma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, Birleşmiş Milletlerin bir üyesi 
olarak ve haktan yana olduğunu beyan ve kabul eden bir devlet ve hükümet olarak aldığı tu
tum ve bunun Batı Avrupa üzerindeki etkileri ve bir bakıma, kapanmakta bulunan gözleri ye
niden çok büyük şekilde açmış bulunması hadisesi. Aslında, bunu, Batılı müttefiklerimize söy
ledik vesile gelince; "Yani, bundan biraz rahatsızlık hissediyoruz" dedik; "Gözünüzü başka
ları açmamalıydı. 45 yıldan beri sizin bütün kuruluşlarınızda bulunduktan başka, 1952 yılın
dan bu yana Kuzey Atlantik ittifakında yer alarak ve Varşova Paktıyla ortak sınırların yüzde 
37'sini tek başına savunma yükümlülüğünü almak suretiyle büyük fadekarlıklarda bulunmuş 
bir memleketin, bir dönüm noktasında, ihmal edilir havasının yaratılması, herhalde pek vefa
ya ve siyasî değerlendirmeye, olgunluğa yakışır bir hadise değildir." Bunu açıkça kendilerine 
ifade etmişizdir. 

Bugün yeni bir değerlendirme tablosu var. Bu tablo içerisinde tabiatıyla doneler değişti. 
Avrupa'da bütünlük fikrinin ve Ortak Pazarın ortaya çıkmasında 4 tane, hatta 5 tane ana fak
tör vardır. Birinci faktör, bölünmüş bir Avrupa; ikinci faktör, bölünmüş bir Almanya; üçüncü 
faktör, o zamanların Amerikan ekonomik üstünlüğünün Batı Avrupa meydana getirdiği sıkın
tı ve tek başına kendilerini koruyamayacakları; dolayısıyla, ekonomik bütünleşme ile, bir nevi, 
varlıklarını muhafaza, ekonomik hegemonyaya karşı korunma faktörü; bir diğer faktör, doğu
ları ndaki Sovyetler Birliğinin askerî ve politik gücüne karşı korunma; beşinci faktör de, bu yüz
yılda iki defa savaş vermiş Fransız ve Alman milletlerinin bütünleştirilmesi suretiyle, bunun 
artık, tarihe ebediyen mal edilmesi. 

Bugünkü dünyada ve ortamda, bu faktörlerden belki bir tanesi hariç, diğer dördü değiş
miştir. Avrupa bölünmesi, değişmiştir; Almanya bölünmesi, değişmiştir; Amerikan ekonomik 
ağırlığı ve tehdidi değişmiştir; Sovyet tehdidi değişmiştir. 

Başka bir geuşme daha olmuştur. Avrupa Ekonomik Topluluğu. Onikiler Avrupasında, 
iki grup üye memleket bulunmaktadır. Birisi, "Büyükler" dedikleri, dört memleket; Fransa, 
İngiltere, Almanya, italya; nüfusları aşağı yukarı birbirine yakın, politik ağırlıkları birbirine 
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yakın, ekonomik biraz büyük farklılıklar olmakla beraber, diğeri de Benelux memleketleri ve 
diğer memleketler. 

Bugün bu done de değişti; 3 Ekimden itibaren, Almanya, bütünleşmesi, birleşmesi ile, 80 
milyon oldu, ve Almanya'nın bugünkü ekonomik kapasitesi, gücü, ingiltere ve Fransa ekono
mik gücü toplamından fazla olduktan başka, dünyanın bir numaralı ticarî partöneri oldu, sa
hibi oldu. Binaenaleyh, mesele şurada : Avrupa Topluluğu bir Deutsche Mark (DM) bölgesi 
haline dönüşecek midir, yoksa Avrupa Topluluğu ana hedeflerini muhafaza ederek yoluna de
vam edebilecek midir? Bu sıkıntıyı topluluk duymaktadır. Para birliği konusunda aldıkları ka
rarlarda da bu vardır. Her sahada bunu hissedersiniz ve bu münakaşa yürümektedir. 

Buna paralel ve tamamlanması, ilavesi gereken başka bir gelişme; 3 Ekimde Almanya'nın 
birleşmesi, bütünleşmesi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanları Weizsaecker'in beyanında bizi 
biraz üzen bir ibare kullanıldı, o da şu : "Almanya, Macaristan, Çekoslovakya ve Polonya'nın 
Avrupa Topluluğuna tam üye olmalarında öncülük yapacaktır" diye bir ifadeleri oldu ve Tür
kiye'den söz etmemiş bulunması, hiç şüphe yok ki, dikkatlerimizi çekmiştir. Bu, tabiî, aynı 
zamanda bir denge politikasının ifadesidir. Buna mukabil, İngiltere Sayın Başkanı Thatcher'-
ın da EFTA memleketleri, yani serbest mübadele bölgesi ki, eskiden kendisinin kurduğu, ön
cülüğünü ettiği memleketlerin de topluluğa alınması münakaşası başladı ki, bunlardan esasen 
Avusturya, bizden aşağı yukarı 1,5 sene sonra tam üyelik için başvurmuş bulunmaktadır. Bi
naenaleyh, ortada böyle bir tablo bulunmaktadır. Bu tablonun nasıl gelişme göstereceğini za
man ortaya koyacaktır. 

Türkiye'nin, gerek komisyon raporunda ve gerek konsey görüşmelerinde tam üyeliği red
dedilmiş değildir; "Seçilebilir", yani Eligible olduğu, tam üyelik hak ve hüviyetine sahip bu
lunduğu ifade edilmiştir. Bunun gerisinde, doğrudur, topluluğun aldığı bir prensip kararı var
dır; tek senet. 1985 tek senedin, demin arz ettiğim hedeflerine ulaşıncaya kadar, genişlemenin 
durdurulması, derinliğine bütünleşmenin sağlanması yolunda. Buva muvaffak olacaklar mı
dır, mukavemet edebilecekler midir? Bunu göreceğiz. Gelişmeler o istikamette ki, 1993'ten ön
ce de, bazı tam üyelik müzakerelerinin başlaması yolu açılabilir gibi bir intiba mevcuttur, şah
sen bende. Bunu da burada ifade etmek isterim. 

Tabiî, bütün bunlar takip edilmekte, değerlendirilmekte ve muntazam bir şekilde sahip 
çıkmaktayız. Aslında, Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılmak, Türkiye'nin Batılılaşma po
litikasının, vokasyonunun ve hüviyetinin bir ifadesi olması itibariyle, buna büyük önem ve ön
celik vermekteyiz. Bunu defaatle de belirtmiş bulunmaktayız ve Türkiye'nin, tarihî ve kültürü 
ve milletinin dinî inaçları bakımından farklı bulunduğu tek toplum olması itibariyle, zengin
leştirme faktörünü ve Batı içerisinde tek farklı; ama dış dünyaya büyük kapılar açan bir yeri 
bulunması itibariyle, çok başka bir değer ve önem arzettiğini kendilerine ifade etmekteyiz. Yal
nız, kabul etmek lazım ki, 20 nci Yüzyılın sonuna gelinmiş bulunmasına ve bu bütünleşme 
hareketine rağmen, dar çerçeveler hâlâ mevcuttur, hâlâ bazı çevrelerde, dinî faktörler, tarihî 
faktörler rol oynamıştır ve oynamaya da devam etmektedir. Bunu söyleyen ve talihsiz bir şekil
de kullanan resmî ağızlar da olmuştur. Sonradan büyük bir çabayla düzeltmeyle kalkmasına 
rağmen, komisyon başkanı Sayın Delors, Strasbourg'ta Avrupa Parlamentosu önünde yaptığı 
bir konuşmada, bir nevi, topluluk temelinin, Hıristiyan din ve medeniyeti üzerine kurulu ol
duğunu ifade etmiştir ki, daha sonra birçok üye memleket bunu reddetmiştir; ama bu bir vakı
adır. Yılmadan buna devam etmek lazımdır ve etmeye de devam ediyoruz. 
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önergede, yüksek izinleri olursa, iki paragraf var; ikisini de fevkalade olumlu karşılıyo
ruz. Birisi, beyan ediliyor ki, "Parlamento dışındaki bir diğer siyasî partinin dışında, Avrupa 
Topluluğu tam üyeliğine karşı olan bir siyasî güç yok. Binaenaleyh, hükümet bunu değerlen
dirmelidir." 

Bunu memnuniyet ve saygıyla karşılıyoruz. Bu, hakikaten güzel bir görüş birliği ve itti
faktır ve bunu her vesileyle devam ettirmek lazımdır diye düşünüyoruz ve öyle ümit ediyordum 
ki, tabiî, bu vesilelerden en büyüğü de, şüphe yok ki 67 nci yıldönümü idi. Bunun sadece altını 
çiziyorum. 

Bir diğer paragraf var, Sayın Kangal ve değerli arkadaşlarının önergelerinde; bunu, yük
sek izinleriyle okuyacağım, sadık kalmak bakımından : 

"Azınlıklar konusuna gelince, Türkiye'de azınlıklar, milletlerarası antlaşmalara bağlan
mış ve adı açıkça belirlenenlerden ibarettir." Yani, Lozan Antlaşması, dinî azınlıklar, bunun 
Anayasaya geçmesi demek isteniyor, yanılmıyorsam ve doğrudur. 

"Türkiye'de, dili, etnik kökeni ve kültürü farklıdır diye başka bir azınlık yoktur ve hepsi 
bu ülkenin öz varlığıdır." 

Şimdi burada kendi aranızda anlaşmaya varmanız lazım; çünkü ortada bir rapor vardır; 
bu raporu sayın siyasî partiniz hazırlamıştır ve bu rapor, iç rapor olarak da kalmamıştır; ya
bancı dile çevrilmek suretiyle, milletlerarası bir kuruluşun parlamenter meclisinin sosyalist gru
buna sunulmuştur; dağıtılmıştır bütün üyelere. Binaenaleyh, bunun üzerinde kendi aranızda 
anlaşmaya varmanız lazım. Bizim takip ettiğimiz ve tasvip ettiğimiz bu önergedeki hattır. Bunda 
da eğer, kendi ifade buyurduğunuz, "Avrupa Topluluğuna tam üyelik konusunda bir ittifak 
vardır" sözünü, burada da aynı şekilde perçinlerseniz, zannederim, çok daha önemli bir adım 
atmış oluruz; ama, bu sizin iç meselenizdir. 

Rapor önünüzdedir ve raporun yabancı dile çevrilmesi, iç meseleniz. Bakınız, Türk de
mokrasisi momentumu bütün meseleleri halletmeye, bu kürsülere getirmeye yeterlidir. Biz, ya
bancılara bunu diyoruz. En son gelen Avrupa Konseyi Sayın Genel Sekreterine de "Benim de
mokrasim kendi meselelerini aşmaya ve halletmeye yeterlidir, benim kamuoyum var, basınım 
var, muhalefet partilerim var, beni onlar murakabe eder, onların getirdiği meseseler milletin 
tasvibi ile götürülür, millet istediği için meseleler yapılır" dedim; ama maalesef bunlar dışarı
ya taşırılıyor. Gayet üzüntü ile ifade edeyim. 

Şimdi, Sayın Kangal'ın ifade ettiği ve komisyon raporunda gerçekten yer alan demokratik 
hürriyetler hakkında bazı ifadeler... Bunlar, maalesef, büyük ölçüde bizim kaynaklarımızdan 
çıkmıştır ve çıkmaya da devam etmektedir. Buna da karşı değilim. Bütün bunlara rağmen, de
mokrasi çarkı kendi meselelerini halledecektir. 

Bakınız, son zamanlarda bir demokratik memleketin sayın liderinin bir yakını hakkında
ki iddialar ortaya atıldı ve kendisine soruldu, "Ne dersiniz?" Cevabı: "Bizim sistemimiz bu 
meseleyi kendi içinde halleder, demokratik sistemimize güveniyoruz." Bütün mesele bu inanç
ta birleşmek ve bütünleşmektir. Bunu yaptığımız zaman çok daha hızlı mesafe alırız, bunu da 
gayet açık ifade edeyim. 

Tabiî gene haklı olarak temas buyurduğunuz, bir nevi Türk-Yunan ihtilafı ve Kıbrıs mese
lesine bağlanması. Burada, Yüksek Meclisin önünde gayet açıkça Hükümet adına ifade edeyim 
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ki; Kıbrıs meselesi dolayısıyla ve Avrupa Topluluğuna girebilmek için hiçbir taviz vermek ba
his konusu değildir, bahis konusu olamaz da, bunu hiç kimse düşünmemelidir ve hiçbir Türk 
Hükümeti çıkıp da Avrupa Topluluğuna tam üye olabilmek uğruna Bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti üzerinden taviz vermeyi aklının köşesinden geçirmez. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Gene burada ifade etmek isterim. Dönem Başkanı, İtalya Dışişleri Sayın Bakanı, Anka
ra'yı resmî ziyareti sırasında bu meseleyi Dublin zirvesindeki tebliğe uygun bir şekilde ifade 
etmek istedi. Kendisine aynı şekilde, "Bu mesele, toplumlar arasında, Birleşmiş Milletler göze
timi altında ve çerçevesinde halledilecektir; bunun dışında bir şart veya bu şekilde bir baskı 
hiçbir şekilde kabul edilemez, hiçbir kimse de bunu düşünemez" denilmiştir ve bu her zaman 
da söylenmeye devam edilecektir. Türk-Yunan ihtilafına bağlanması da hiçbir şekilde kabul 
edilemez. 

Tabiî Sayın Kangal ve Sayın Güneş ile aynı parlamentolarda bulunduk. Bakınız, burada 
tarihî bir vesikayı hatırlatırsam beni mazur görsünler değerli milletvekilleri. Sene Ocak 1978, 
şimdiki Sayın Anamuhalefet Partisi Grup Toplantı Salonunda olan Cumhuriyet Senatosunda 
yaptığım bir konuşmada, aynen şu ifadeleri kullanmışımdır. 

"Yunanistan'ın tek taraflı olarak Avrupa Topluluğuna üye olmasına bigane kalmak, cum
huriyet tarihinin en büyük diplomatik hatası olur ve ileride bunun faturası çok büyük ödenir" 
demişimdir. Zabıtlar buradadır, bende de örnekleri var. Bugün bu faturalar önümüze çıkarılı
yor; her konuda bir Yunan vetosu önümüze getirilmek isteniyor. 

Aradaki farka bakınız; 1952'de zamanın hükümeti, büyük bir ileri görüşlülükle Yunanis
tan'ın tek başına NATO'ya (Kuzey Atlantik İttifakına) üye olmasına göz yummamış, aynı za
manda girmiştir. Eğer, maazallah o zaman da dışında kalsaydık, onlar tek taraflı NATO üyesi 
ve biz dışında ve bütün Kıbrıs gelişmeleri ışığında çekeceğimiz sıkıntıları siz tahmin buyurun... 

Avrupa Topluluğu ve Avrupa bütünleşmesi konusunda, maalesef, aynı duyarlılık gösteril
memiştir. Bunu gayet açıklıkla söyleyeyim ve bütün o zamanki ricalarımız, uyarılarımız, her 
seviyedeki temaslarımızdan netice alınmamış ve bugün, hatta, burada da bir bakıma dürüst 
davranmıştır; zamanın Başbakanı Sayın Karamanlis, 1976 Haziranında Times Dergisinde ay
nen şu ifadeyi kullanmıştır : "Biz, Topluluğa tam üye olduğumuzda, Topluluğu yanımıza ala
rak Türkiye ile meselelerimizi çözeceğiz; onun siyasî gücünü destek alacağız" diye bize bir ne
vi mesaj ve işaret vermiştir. 

Yine bir hareket olmamıştır maalesef ve Topluluğun o zamanki genel sekreteri -ki, şimdi 
Floransa'daki Avrupa Topluluğu Üniversitesi Başkanıdır- İstanbul doğumlu Fransız bize defa-
atle haber göndermiştir; "Siz de müracaat edin, ikinizi kabul etmeyelim ya da ikinizi beraber 
alalım" demiştir. Yine, Ankara'dan bir cevap ve bir ses çıkmamıştır. 

Bunlar tarihî gerçeklerdir ve bugün gerçekleri, Yunanistan, Türkiye ile ilgili her mesele 
geldiğinde en ufak şekilde, bu paket dahil, hatta bazı hallerde 20, 40, S0 milyon dolarlık bazı 
teknik proje yardımları dahil olmak üzere, vetosunu kullanmakta ve kullanmaya da devam et
mektedir; ama bunu da aşacağız; buna karşı da mücadeleyi sonuna kadar haklı olduğumuzu 
kabul ettirecek ve yürütmeye devam edeceğiz. Kimin sayesinde? Siyasî ittifak sayesinde Türki
ye Büyük Millet Meclisinin desteği ile ve Hükümetin bu konudaki kararlılığı ile bu meseleler 
götürülecektir. 
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öyle sanıyorumki, bugünkü Avrupa Topluluğu ile ilgili olarak demin arzına çalıştığım ve 
ana hatlarını sunduğum genel belirsizlik tablosu içerisinde bir genel görüşme şu anda pek bü
yük fayda getirmez. Çünkü, Topluluğun bugün kendi geleceği konusunda bazı problemleri vardır. 
Bugünkü yabancı gazete başlıklarına da bakın, televizyonlarda da görüldüğü gibi, Roma'da 
son yapılan -dönem başkam olmaları dolayısıyla devlet veya hükümet başkanları seviyesindeki 
toplantıda, para birliği konusunda ingiltere'nin çok ağır bir tutumu vardır. Aynı ingiltere, 6 
Ekimde Avrupa para sistemine katılmayı yani yılan sistemine (Serpent) katılmayı da kabul eden 
ingiltere, bugün para bütünlüğüne ve birleşmesinde vaziyet almış mıdır? 

Siyasî bütünleşmede aynı katı tutumlar mevcuttur, bahis konusudur. O derecede ki; bakı
nız, tabiî sırası gelmişken bunu da belirtmek lazım. Bugün, Avrupa Akdenizi yeniden keşfet
meye kalkıyor. Son olarak ispanya Kralı parlamentoyu açış konuşmasında, bir Akdeniz AGÎK 
muadili konferans yapılması fikrini ortaya attı, italyanlar aynı fikir üzerinde durmakta, Fran
sız Millet Meclisi Dış ilişkiler Komisyonu Başkanı Sayın Vauzelle geldiğinde, benimle de gö
rüşmesinde, "Böyle bir fikre karşı ne düşünürsünüz?" dedi. Çok enteresandır, bazı kulüpler 
kurulmaya başladı ve Cannes'da 15 - 16 - 17 Kasım tarihlerinde Fransız Dış Ekonomik işler 
Müşavirleri ve işadamlarının da iştirakiyle yapılacak toplantıya, Türkiye misafir memleket ve 
bir nevi genel debaya katılacak memleket olarak davet edilmiştir, bunu da arz edeyim; bu top
lantının gündemi de, Akdeniz : Tek Pazardır. Yarın da Ankara'da yapılacak olan bazı milletler
arası eksperlerin katıldığı toplantıda da Akdenizin dünyadaki ve Avrupa'daki önemi söz ko
nusudur. 

Çünkü, Avrupa'daki gelişmeler dolayısıyla son zamanlara kadar "Merkezî Avrupa" fik
ri, bu sefer, merkez Akdenize kaymıştır ve yeni bir durum ortaya çıkmaktadır, yeni gelişmeler 
ortaya çıkmaktadır ve Türkiye bü açıdan, herkesin, bir nevi, baktığı ve gelişmelerde öncülük 
beklediği bir memleket haline gelmiştir. Aslında, Türkiye bu noktaya da, milletler arasındaki 
yapıcı politikası, ekonomik güçlenmesi ve milletçe ortaya koyduğu büyük gücün neticesinde 
ve sayesinde varmıştır. Bu itibarla, Sayın Kangal ve değerli arkadaşları biraz sabırlı olurlar, 
gelişmeleri ve donelerin ortaya çıkmasını biraz daha beklerlerse, bu meseleleri daha rahat mü
nakaşa ve müzakere ederiz diye düşünüyorum. 

Bakınız, mesela, Birleşmiş Almanya'nın Başbakanı Sayın Kohl, Komisyon Başkanı Delo-
sa telefon etmiş, demiş ki, "Tarım fiyatlarının tespitinde bu sene eski kriterleri kullanamazsı
nız." Burada bir mesaj var... 

Yine bildiğiniz gibi, Avrupa Topluluğu, 3 Ekimden itibaren, tabiî bir şekilde, nüfus ve 
toprak bakımından büyümeye maruz kaldı. Eski Doğu Almanya'nın ortadan kalkmasıyla, onu 
oluşturan 5 tane eyalet (lander) otomatik bir şekilde Topluluğa katılmış, ilhak edilmiş bulun
maktadır ki, bu da belki bir nevi görünmeyen büyüme şeklinde ifade edilebilir. Bu, bizim say
gıyla karşıladığımız ve mutluluk duyduğumuz bir büyüme şeklidir. 

Her halükarda, şunu Yüksek Meclise sunmak ve teminat olarak ifade etmek isterim ki, 
bir Avrupa Topluluğu genişlemesinde, Türkiye vardır ve olacaktır. Buradaki hakkımızın, Batı
lı olmanın, kırkbeş yıldan beri batı kuruluşları içerisinde yer almanın ve bütün fedakârlıkları
mızın boşa gitmesine müsaade etmeyeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

Şunu da arz edeyim ki, dünya gelişmeleri ışığında, aslında, onlar artık bizden vazgeçme
yecek hale gelmektedirler. Dünyanın bütün doneleri değişmektedir; 400 milyonluk bir Karade
niz ekonomik bölgesi doğmaktadır, 280 milyonluk bir Sovyetlet Birliği tüketici pazarı doğmakta-
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tadır. Senede 20 milyar dolarlık yalnız gıda maddesi ithal eden bir Ortadoğu piyasası önümüz
de bulunmaktadır. Bakınız, Türkiye'ye 1980 yılına kadar gelen yabancı sermaye yatırımı 232 
milyon dolar iken, yalnız bu yıl, 1 milyar doları aşıyoruz. Fransızların 9 işadamı, yatırımcısı, 
20 milyon dolarla varken, bugün, işadamı 80 oldu ve 400 milyon dolara çıktı. 

Japonlar geliyor... Niye geliyor? Siyasî istikrar, ekonomik güvenilirlik ve gelecek... Neden 
gelecek? Çünkü, pek çok pazara aynı zamanda hitap eden, büyük insan potansiyeli bulunan, 
büyük hammaddesi bulunan bir memleket olması itibariyle geliyor. Tabiî, bütün bunları gör
mek lazımdır; bu bir objektif değerlendirme meselesi. 

Burada da, eminim ki, benden sonra söz alacak pek kıymetli arkadaşlarım ve Sayın Kan
gal'ın siyasî hattını da bilirim, sadece bir taraftan tasvip, bir taraftan inkarcılık değil; objektif 
olarak değerlendirme... Kendi önergelerinin genellikle yapıcı lisanı çerçevesinde bize ilave ola
rak verecekleri her türlü bilgiyi değerlendirmek ve faydalanmaktan memnun oluruz ve saygıy
la karşılarız; ama, Türkiye'nin Avrupa bütünlüğüne katılması müzakereleri ışığında, Avrupa 
önünde bir bölünmüş manzara ve kavga manzarasını, ümit ederim ki vermeyiz. 

Her halükârda, Avrupa, bölgemiz ve dünya, yeni bir oluşum içerisindedir ve oluşumların 
da bir bakıma en riskli, en sıkıntılı dönemleri, intikal dönemleridir. Kırkbeş yıllık bir Yalta 
dünya sisteminin son bulmasıyla yeni bir sistemin henüz doğmamış bulunması hadisesi... Ama, 
geçenlerde bir vesileyle gene arz ettim, bu yeni doğacak sistemin üstünlüğü Yalta sisteminin 
üç devlet adamının şahsî iradelerinin mahsulü olmasına mukabil, yeni sistem, demokratik par
lamenter sistemlerin, parlamento ve kamuoylarının katıldığı bir sistem olacaktır; bu itibarla 
da, güvenirliği ve daha emin zeminler, temeller üzerine oturtulması şansı daha yüksek olacaktır. 

Bu ifadeyle ve bu genel görüşmenin böyle bir ortamda beklenen neticeyi vermeyeceğini 
düşünerek, sayın önerge sahiplerinin de aynı noktaları kabul buyuracakları temennisiyle ve ken
dilerinin yapıcı bazı ifadeleri, bilhassa naklettiğim paragraf ve kendi işlerine yönelik, belki de 
kendileri bakımından da açıklık getirmeye yardımcı olacak görüşlerinin daha da derinleştiril
mesi ümidiyle, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sosyal demokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Ekrem Kangal konuşacaklardır. 
Buyurun Sayın Kangal. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna tam üyeliği konusunun Yüce Mecliste geniş bir şekil
de incelenmesi ve çözüm önerileri bulunması için, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair vermiş olduğumuz önergemizin gö
rüşüldüğü oturumda, Yüce Heyetinizi ve Sayın Başkanı saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, hemen sözümün başında bir konuya açıklık getirmek istiyorum : 
Bugünkü birleşimde gündemin 1 inci maddesinde yer alan Sayın özal'ın ve ailesinin mal varlı
ğıyla ilgili bir Meclis araştırması önergesi görüşülecekti; basında da bu konuda bir yığın ha
berler birkaç gündür yayımlanmaktaydı; ama, bugün saat 15.00 civarında, Meclisin tam top
lanmaya yakın olduğu bir sırada, bu konunun bugün görüşülemeyeceğini ve 2 nci sırada olan 
bizim önergemize sıra geleceğini öğrendik. Tabiatıyla, bir hafta sonra sıra gelecek bir konuda, 
bugün yeterli bir araştırma, inceleme ve dokümanlarımızı toplama imkânımız olmadı. Elbette, 
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uzun bir süre önce vermiş olduğumuz bir araştırma önergesi üzerinde gerekli çalışmalar, araş
tırmalar yapılmıştı; ama bir hafta sonraki toplantıyı düşünerek bugün bu konu görüşülmeye
cek düşüncesiyle -ki, bir seyahatten yeni dönmüştüm, buraya geldim- hareket ettik; ama gene 
de görüşmelerimi, eleştirilerimi ve bu konudaki iyi niyetimizi açıkça Yüce Heyetinize sunmak 
istiyorum. 

önce, Sayın Bakanın bir konuda, "Kendi aranızda bir birlik, bir mutabakat sağlayın" 
şeklindeki ifadesinin, konunun teknik yönünü, konunun önemini açıklayan görüşü içerisinde 
çelişkili olduğunu söylemek istiyorum. Sosyaldemokrat Halkçı Partinin Doğu ve Güneydoğu 
Anadoluyla ilgili hazırladığı raporda ve bizim; benim ve arkadaşlarımın verdiğimiz önergede 
bir çelişki yoktur; bir bütünlük vardır, bir beraberlik vardır. 

Partimizin hazırladığı ve yabancı dillere çevirip Avrupa'nın muhtelif gruplarına gönderdi
ği raporda, azınlıklar konusu değil -ki, böyle bir şeye kesinlikle yer verilmemiştir. Azınlıklar 
konusu, Avrupa Topluluğu komisyonunuda ve Avrupa Topluluğunun Bakanlar Kurulu rapo
runda yer almıştır; bizim raporumuzda azınlıklar konusundan söz dahi edilmemiştir- etnik grup
lar dile getirilmiştir. Elbette ki, bu etnik grupların da kültürü, dili ve farklı durumlarının Türkiye 
şartlarına göre değerlendirilmesi ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. Dahası, bu raporda, Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sosyal, ekonomik, tarımsal ve kültürel kalkınmasına geniş yer 
verilmiştir. Sayın Bakanın bu konuyu da dile getirmesini beklerdim. 

Kaldıki, yine Sayın Bakanın söylediği gibi, raporda, azınlıklar konusu, -onu biz de öner
gemizde belirttik- Lozan Konferansına göre belirlenen gruplardır; bunun dışında Türkiye'de 
azınlıklar yoktur; Türkiye'de, bizim Önergemizde ve Sosyaldemokrat Halkçı Partinin de rapo
runda belirtildiği üzere, etnik gruplar vardır. Bunları inkâr etmek de bu ülkeye hiçbir fayda, 
hiçbir yarar getirmez diye düşünüyorum. 

Sayın Bakan, yine konuşmasında, bu konuda dışarıya-karşı bir bölünme, bir kavga orta
mının yaratılmasının doğru olmayacağını söylüyor. Değerli arkadaşlarım, kim kavga ediyor bu 
ortamda? önergemiz gayet açık. Son derece yapıcı bir üslupla ve dille -ki, Sayın Bakan da "ona 
katıldığını" söyledi- kaleme alınan bu önergede, bir bölünme, bir kavga yok; Türkiye için, Tür
kiye'nin gelişimi için önemli olan bir konuda birlik ve beraberlik çağrısı var. Hatta, o kadar 
var ki, Türkiye'de, gerek Meclis içinde bulunan üç siyasî partinin, gerekse Meclis dışında bulu
nan tüm siyasî partilerin -bir parti hariç- tamamının bu konuda millî mutabakat içerisinde ol
duğunu görüyoruz. Üniversiteler, sendikalar, dernekler, tüm kuruluşlar, Türkiye'nin Avrupa 
Topluluğuna bir an evvel girmesi için, bir ulusal görüş çerçevesinde birleşmiş durumdalar. Bir 
kavga yoktur, bu konuda bir bölünmüşlük yoktur ve değişik bir düşünce yoktur. 

tşte, son derece iyi niyetle verdiğimiz ve tamamen yardımcı olmayı amaçladığımız böyle 
bir konuda, geleneksel hale geldiği üzere, buraya gelen her konuya "ret" demek ve görüşme
mek şeklinin, hiç değilse bu konuda terk edilmesi ve Avrupa Topluluğu konusunda tüm Parla
mentonun görüş birliği içerisinde olması, hele Körfez krizinin ortaya çıktığı bir dönemde, bu 
konunun, bu Parlamentoda enine boyuna görüşülmesi, gerekirse bu konuda bir komisyon oluş
turulup, sürekli çalışarak, Batı ülkelerine bilgi ulaştırılması, Avrupa Topluluğuna girmedeki 
noksanlıkların kısa sürede giderilmesi için bir çalışmaya girilmesinin faydalı olacağını düşünü
yorduk; ama, Sayın Bakan, konuşmasının hemen başında, bu konuda böyle bir görüşmeye, 
böyle bir birliğe, böyle bir bütünlüğe ihtiyaç olmadığını söyledi ve bu konuyu reddetti. Üzül
düğümü, hemen peşinen Yüce Heyetinize söylemek ve arz etmek istiyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk toplumunun gündeminde, güncelliğini yitirme
den ve hemen hemen her gün konuşulan, yazılan, çizilen konuların başında gelenlerden biri 
de, şüphesiz ki, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna girmesidir. Körfez krizinden sonra konu da
ha da güncel hale gelmiş, siyasî platformda, basında, ulusal ilişkilerde tamamen ve sık sık tar
tışılır hale dönüşmüştür. 

Bu nedenle, bir süre önce vermiş olduğumuz önergemizin, bugün, dünden daha güncel 
hale geldiğini düşünüyoruz. Nitekim, onu Sayın Bakan da vurguladılar, önergemizin hiçbir 
şekilde bir polemik düşüncesi taşımadığını baştan söylemiştim. O konuyu yine vurgulamak 
istiyorum. Tamamen, ülkemizin geleceğine ve yüksek menfaatlanna ait bir önergenin bu Yüce 
Meclisin iltifatına nail olmasını tekrar diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, Avrupa Topluluğu, kökenleri çok eskilere dayanan, Batı Avrupa bir
liğini sağlama amacı yolunda bugüne dek aülmış -kuşkusuz- en önemli adımdır. Dünyanın başka 
yörelerinde benzer girişimler genellikle başarısız bir görünüm sergilerken, Avrupa Topluluğu, 
üye sayısını, 1973 yılında, ilk genişleme sonucu 9'a, 1980'lerdeki ikinci genişleme sonucunda 
da 12'ye çıkarmıştır. Böylece, ekonomik ve politik düzlem de giderek daha etkili bir konum 
haline dönüşmüştür. Bu etki, Avrupa Topluluğunun dünya ithalat ve ihracatında ilk sırada yer 
almasıyla yakından ilgilidir. Topluluk, çeşitli ülke ve ülke gruplarıyla oluşturduğu yakın eko
nomik ve ticarî ilişkilerinde, bu etkiyi daha da artırmaktadır. 

Türkiye'nin, Batı Avrupa ile, sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik bağları, geçtiğimiz yüzyıla 
kadar uzanmaktadır. İkinci Dünya Savaşını izleyen yıllarda, bu ilişkiler, Türkiye'nin çeşitli as
kerî ve siyasal örgütlere üyeliği ile pekiştirilmiştir. Bu ilişkilerin özellikle ekonomik bazını oluş
turan Avrupa Topluluğu ile ilişkiler, Topluluğun daha ilk kuruluş yıllarında, Temmuz 1959'da 
Türkiye'nin aday üyelik için başvurusuyla başlamıştır. İlişkiler, inişli çıkışlı bir gelişme göste
rerek, 14 Nisan 1987'de tam üyelik başvurusuna kadar uzamıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilindiği üzere, Avrupa Topluluğu Komisyonu, ikibu-
çuk yıl süreli bir incelemeden sonra başvuruyu cevaplandırmıştır; Avrupa Topluluğu Bakanlar 
Konseyi de bu cevabı aynen onaylamıştır. 

Avrupa Topluluğu Komisyonunun, Türkiye'nin tam üyelik için başvurusuna verdiği rapo
ra olumlu gözle bakmak mümkün değildir. Komisyon, açık bir ifadeyle, Türkiye'nin tam üyeli
ğini belirsiz bir tarihe ertelemiş; "1993'ten önce, konu müzakere dahi edilemez" demiştir. 

Rapor incelendiğinde, Türkiye'nin başvurusunun, çok bilinçli ve usta bir diplomatik li
sanla, şimdilik savuşturulduğu görülecektir. Üstelik, bir yığın da siyasal içerikli manialar sıra
lanmıştır. Birisine, (azınlıklar konusu) Sayın Bakanın ve benim de verdiğim kısa cevapta de
ğinmiştik. İkincisi Kıbrıs'la ilgili konudur. Hiç gereği yokken, böyle bir teknik raporda, eko
nomik raporda, siyasal konulara da girilmiş ve Kıbrıs gibi önemli bir konuya ve hiç gereği yok
ken, hiç anlamı yokken, azınlıklar gibi bir konuya değinilmiştir. 

Rapor yayımlandığında, ilk yorum -artık, ülkemizde alışıldığı üzere- Sayın Cumhurbaş
kanı tarafından yapılmış ve rapora çok olumlu gözle bakarak, "Tahminimizden daha iyi bir 
rapor" diye tanımlamıştır. Hatta, daha da ileri giderek, Sayın Cumhurbaşkanı, "Siz bir tslam 
ülkesisiniz, Avrupa ülkesi değilsiniz diyenler vardı. Bir kere, bu kararla bu iş tescil edilmiştir. 
Yani, Türkiye bir Avrupa ülkesidir" demiştir. 
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Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin Avrupa ülkesi olduğundan kimin şüphesi var, kimin kuş
kusu var? Bir defa, Türkiye, coğrafyası itibariyle, Avrupa ülkesidir. Avrupa, Türkiye'yi bir yıl 
önceden değil, 41 yıl önceden Avrupalı olarak kabul etmiştir. Türkiye, Batı dünyasını içine alan 
birçok siyasî ve iktisadî antlaşmanın tam üyesidir. Nitekim, 1949 yılında Avrupa Konseyi Üye
si, 1952 yılında da NATO'nun Avrupa kanadı üyesi olmuştur. Yine, Türkiye, 1946 yılında Paris 
Konferansına katılırken, 1957 tarihinde Roma, 1963 tarihli Avrupa Topluluğu Ankara Antlaş
masını, 1969 tarihli Katma Protokolü imzalarken de Avrupalıdır. Keza, Helsinki Niai Antlaş
masını imzalarken -ki, bu çok önemli bir konudur- Türkiye yine Avrupalıdır. OECD'ye üye 
olurken de Avrupalıdır ve Türkiye 41 yıl önceden, Avrupalılığını resmen, bu kuruluşlara üye 
olmakla tescil etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimin bu aşamasında çok önemli gördüğüm bir gerçeği de dik
katlerinize sunmak istiyorum : Türkiye, biraz önce sıraladığım tüm bu kuruluş ve benzerlerine 
üyelikte, Batı ülkeleri tarafından Yunanistan'la aynı, eşdeğerde görülmüş ve aynı sürede, aynı 
zaman dilimi içerisinde bu kuruluşlara üye olarak alınmıştır. Avrupa Konseyinde böyledir, NA-
TO'da böyledir, OECD'de böyledir ve diğer kuruluşlarda da böyledir. Ancak, Avrupa Toplu
luğu üyeliğinde durum değişmiştir. Bu defa, Batı ülkeleri, Avrupa Topluluğu ülkeleri, Türkiye 
ile Yunanistan arasında çifte standart uygulamışlardır. Yunanistan, 1975 yılında Avrupa Top
luluğuna tam üyelik için Roma Antlaşmasının 237 nci maddesine göre doğrudan üyelik için 
başvurusunu yapmıştır. Bu başvuruyu yedi yıllık askerî rejimden kurtulduktan sonra, Kara-
manlis Hükümeti yapmıştır. Bildiğiniz üzere, Yunanistan'ın Avrupa Topluluğuna tam üyeliği 
1981 yılında gerçekleşti. Türkiye ise, 12 Eylül 1980'deki askerî harekât nedeniyle, tam üyelik 
başvurusunu 1987*ye kadar erteledi. 

Burada hiç hatırdan çıkarılmaması gereken nokta şudur: Yunanistan'ın, Avrupa Toplulu
ğuna tam üyelik başvurusu sırasında, gerek Avrupa Topluluğunun o zamanki 9 üyesi ve gerek
se Yunanistan, Türkiye'nin ilerideki Avrupa Topluluğu üyeliğini engellemeyecekleri konusun
da görüş birliği içerisindeydiler, bir karar oluşturmuşlardı ve bu kararlarını da gerek 1975 yı
lında, gerekse 1981 yılında, resmen, Türk tarafında Türk Hükümetine bildirmişlerdi. Şimdi, 
o tarihlerde verilen bu tarihî sözün unutulduğunu, terk edildiğini görüyoruz, tşte bu, biraz ev
vel söylediğim gibi, son derece önemli bir konudur. Yunanistan başta olmak üzere, Avrupa Top
luluğu üyelerinin 1975'te ve 1981'de ileride, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna üyeliğini engelle
meyecekleri konusunda verdikleri sözün bugün terk edildiğini, unutulduğunu görüyoruz. 

Peki, bu durumda bizim Hükümetimiz ne yapmıştır, nasıl bir girişimde bulunmuştur? Ben, 
Sayın Bakanın bu konuyu burada gündeme getirmesini, bu konuda Hükümetin girişimlerini 
enine boyuna incelemesini beklerdim; onu da göremediğimizi üzülerek söylemek istiyorum. 

"Türkiye ile Avrupa Topluluğu üyesi bir ülke arasındaki anlaşmazlığa ve Kıbrıs'taki du
rumdan kaynaklanan olumsuz faktörlere değinilmediği takdirde, Türkiye'nin tam üyelik ko
nusunun siyasal verileri eksik kalır" diyor bu rapor. Bu da çok önemli bir konudur. Sayın Ba
kan, bu konuya da yeterince değinmedi. 

Kim o üye? O üye Yunanistan'dır değerli arkadaşlarım. Bunun açıkça anlamı şudur: Eğer, 
Yunanistan'ın fcp.e ve Kıbrıs'taki haksız isteklerini Türkiye yerine getirmezse, AT (Avrupa Top
luluğu) üyeliği hayaldir. Bunu .böyle görmemiz gerekiyor. Şayet, Hükümet bu paragrafı başka 
türlü anlıyor ve yorumluyorsa, o vakit, o anlayış ve yorumu Yüce Meclisin bilgilerine sunmalıdır. 
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Bir gerçeği açıkça görmeye mecburuz; Avrupa Topluluğu konusunda önümüze çıkan ve 
çıkarılan, Yunan engelidir; bunu açıkça görmeliyiz. Türkiye'nin, Yunanistan'a ve Kıbrıs Rum
larına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sırtından verebileceği hiçbir ödün, hiçbir taviz yoktur. 
Ege uyuşmazlığı ise, Türkiye ile Yunanistan'ı ilgilendirir ve Türkiye'nin bu alanda da Avrupa 
Topluluğu üyelerine vereceği hiçbir ödün yoktur. Bunun böyle bilinmesini işitiyorum değerli 
arkadaşlarım ve bunun tüm dünyaca da, tüm Avrupa Topluluğu ülkelerince de, hele Yunanis-
tanca da böyle bilinmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. 

Sayın milletvekilleri, dış politikamızda, bir süredir, kişisel yetki aşımı ve davranışlar; bun
ların, iletişim organlarında abartılı bir şekilde yayınlanması, demeçlerin verilmesi, bu konu
nun bir iç propagandaya dönüşmesi, dış politikamıza egemen olmuş durumdadır. Bir sorunu 
çözüyoruz derken, neticenin öyle olmadığına ve acı gerçeğin çok geçmeden ortaya çıktığına 
şahit oluyoruz. Biz, geçmişte bunu çok defa yaşadık; Yunanistan ile, meşhur Davos Anlaşma
sında yaşadık, Bulgaristan ile göç konusunda yaşadık, Körfez krizinde halen yaşıyoruz ve şim
di Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Topluluğuna tam üyelik için başvurusunda yaşıyo
ruz bu konuyu değerli arkadaşlarım. 

Avrupa Topluluğu Bakanlar Konseyi, Kıbrıs Rum yönetiminin topluluğa tam üyelik baş
vurusunu, görüşmesiz Komisyona havale etmjştir. Komisyon, konuyu ikibuçuk yıl inceleyecek 
ve bir rapor halinde tekrar Bakanlar Konseyinin önüne getirecektir. Konuyu, sadece, Konseye 
gelen bir başvurunun Komisyona havale edilmesi şeklinde değerlendirmek yanlış olur; konuya 
bu şekilde sâfiyane bakılamaz değerli milletvekilleri. Konu son derece ciddidir. 

Avrupa Topluluğunun 12 üyesi, tıpkı Amerika ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğin
de olduğu gibi, Kıbrıs Rum Yönetimini, Kıbrıs'ın meşru hükümetiymiş gibi tanımakla, bizzat 
kendileri milletlerarası hukuku ihlal etmektedirler. Diğer taraftan, çok kısa bir süre önce Bir
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin aldığı 647 sayılı Kararla, Kıbrıs'ta kalıcı barışın, iki ke
simli, iki toplumlu federasyon içinde olacağına ve bunun ancak böyle mümkün olacağını ka
rarlaştırmıştır. Oybirliğiyle alınan bu kararda, Avrupa Topluluğu üyesi olan tngiltere ve Fran
sa gibi ülkelerin de imzası vardır. Şimdi, öbür kararda da bu iki ülkenin imzası vardır. Bu, önemli 
bir çelişkidir ve önemli bir noktadır değerli milletvekilleri. 

Avrupa Topluluğu Konseyi, hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarını, hem 
milletlerarası hukuku ve hem de Kuzey Kıbrıs Türk Toplumunun varlığını inkâr ederek böyle 
bir karar almıştır. Biz, böyle önemli bir konuda ne yaptık, onun da cevabını burada göreme
dik. Hatırladığımız, değerli arkadaşımız Sayın Keleş'in bir gündem dışı konuşmasına Dışişleri 
Bakanının verdiği cevapta, "Konuya üzüldüğünü ve konudan üzüntü duyduğunu" işitmemi
zin, duymamızın, okumamızın dışında başka ciddî bir girişime şahit olmadık. Şayet benim gö
zümden kaçan böyle bir durum varsa, elbette ki Sayın Bakan bunları da açıklamak imkânı bulur. 

Sayın milletvekilleri Avrupa, Konseyinin Dublin Bildirisinde Kıbrıs'la, Türkiye Avrupa Top
luluğu ilişkileri arasında doğrudan ilişkiler kurulmasının hatasına değinmiştim, tşte, önerge
mizde de yazdığımız bir konu burada kısa bir süre önce gerçekleşmiş bulunuyor. Sanki, bugü
nü dünden tahmin etmiş gibiyiz. 

Türkiye - Avrupa Topluluğu ilişkilerini her alanda geliştirmeye ve bu çerçevede 600 mil
yon dolarlık Dördüncü Mali Protokolü serbest bırakmayı öngören paket programın kabulü, 
22 Ekim 1990 tarihli toplantıda, Yunan vetosuyla önlenmiştir. Bu da önemli bir konudur. Sayın 
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Bakan, Ülkenin, 600 milyon dolarlık bir paket programa fazla ihtiyacının olmadığını söyledi; 
ama, her fırsatta, Yunanistan'ın, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna girmesini engellediğini be
lirleyen, belgeleyen bundan daha önemli bir konu olabilir mi değerli milletvekilleri? Çok kısa 
bir süre önce, biraz evvel arz ettiğim gibi, 22 ekim 1990 tarihinde, Yunanistan'ın böyle önemli 
bir engellemesini de görmüş bulunuyoruz. 

Bu durumda, Hükümetimiz ne yaptı? Bu da, tabiatıyla, dış politikada, her konuda oldu
ğu gibi, Anamuhalefetin, öbür Muhalefet Partimizin, hatta Türk kamuoyunun bilgisi dışındadır. 

Sayın milletvekilleri, Avrupa Topluluğuna giriş için, zaman zaman değişik görüşler gün
deme gelmektedir. Bu, bir ölçüde doğaldır da... Avrupa Topluluğuna karmaşık duygularla ve 
çekingen bir ifadeyle yaklaşılması karşısında hayrete düşmemek de mümkün değildir. Bir süre 
önce, Türkiye'nin, Ortadoğu'nun iktisadî lideri olması için tslam Ortak Pazarına girmesi salık 
veriliyordu, şimdi bundan biraz cayılmış görülüyor. Türkiye'nin, Avrupa Topluluğunun dışın
da başka alternatif aramaması gerekir. Ancak, bir görüş, Amerika ve Kanada'nın içinde bulu
nacağı bir grup içinde yer almak; böylece, Ortadoğu'da ve Avrupa'da, Amerika'nın ileri kara
kolu olmak şeklinde işi tanımlıyor. 

Diğer bir görüş, Sovyetler Birliğiyle yoğun iktisadî ilişki ve işbirliğine girmek... Diğer bir 
görüş ise, Avrupa ortasında ikinci bir Japonya olmak; bunu gerçekleştirmek için de Japonya 
ile işbirliği yapmak. Tabiî, Güney Kore'yi de ihmal etmemek koşuluyla... 

Bir sonuncu görüş de, çok kısa bir süre önce, şimdi burada olmayan bir sayın bakan tara
fından dile getirildi; biraz da orijinal bir şekilde dile getirildi; "Avrupa Topluluğuna fazla bel 
bağlamanın, fazlaca güvenmenin uygun olmayacağı; Türkiye'nin, Amerika ile ticaret yapma
sının daha uygun olacağı" söylendi. 

Değerli arkadaşlarım, uzun süredir, uzun yıllar içerisinde, girmek için bir yığın çaba gös
terdiğimiz, bir yığın gayret gösterdiğimiz ve ulusal düzeyde bir görüş içerisinde bulunduğumuz 
bir konu, bir sayın bakan tarafından bu kadar hafif bir üslupla dile getirilmemelidir; bu yan
lıştır. Elbette Amerika ve diğer ülkelerle ticaret yapılacaktır; ama, o konuyla bu konuyu karış
tırmamanın doğru olacağını düşünüyorum. 

Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna girmesini istiyoruz; ama bu, Türkiye'nin sanayileşmesi
ne engel olmamalıdır. Bu da birinci bir konudur ve doğru bir seçenektir. 

Sayın milletvekilleri, Avrupa Topluluğunun iki önemli özelliğini de, zamanın elverdiği öl
çüde, çok kısaca, satırbaşları itibariyle söylemek istiyorum : Birincisi, Avrupa Topluluğu, öz
gürlükçü demokrasiyi tüm kurum ve kuruluşlarıyla, kurallarıyla gerçekleştiren ülkeler toplu
luğudur. Bu, son derece önemlidir ve yine Avrupa Topluluğunda, demokrasi, sürekli ve kesin
tisizdir. Sosyal düzenlemeler çağa uygun bir şekilde oluşturulmuş ve düzenlenmiştir, tnsan haklan 
çok büyük bir önem taşımaktadır ve Avrupa Topluluğunda, insan haklarından taviz verilemez 
değerli arkadaşlarım. 

Hemen sözlerimin burasında son anda hatırıma gelen bir hususu da ifade edeyim : Daha 
geçenlerde, 16 yaşında bir kız çocuğunun, bir öğrencinin, "savaşa hayır" şeklinde bir pankart 
asması sonucunda başına geleni değerli milletvekillerimiz elbette ki basından takip etmişler
dir. Avrupa Topluluğunda böyle şey yoktur; böyle şey olamaz. 
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Yine, "Demokrasi, sürekli ve kesintisizdir" dedim. Avrupa Topluluğunda demokrasiye 
ara vermek yoktur. Her on yılda bir bu Yüce Parlamentonun kapatılması diye bir konuyu Av
rupa Topluluğu üyeleri kabullenemez, kabul edemezler. 

Avrupa Topluluğunda, üniversite özerktir. Üniversite özerkliğine Avrupa Topluluğunda 
toz kondurulamaz ve çok önemli bir konudur. 

Yine, Avrupa Topluluğunda, sendikal haklar sınırsızdır. Sendikal haklara, grev hakkına, 
toplusözleşme hakkına, üniversite özerkliğinde olduğu gibi, set çekilemez. 

Tüm bu konuları halletmeden, üniversite özerkliğini halletmeden, insan haklarında Av
rupa standardına yaklaşmadan, işçi haklarını aynı boyutlara ulaştırmadan, Türkiye'nin, Av
rupa Topluluğuna tam üyeliğinin kabul edileceğini düşünmek, bana göre biraz zordur ve önemli 
konudur bunlar; teknik konulardan da, ekonomik konulardan da önemlidir. Biraz sonra ay
rıntılı şekilde vurgulayacağım iki ana sektör olan sanayide ve tarımda gelişmeden de önemlidir 
bu konu Avrupalı için değerli millletvekilleri. 

Keza, din kpnusunun da politikaya malzeme yapılmaması, Avrupa Topluluğunda çok önem
lidir. Bir hafta evvel yaptığımız Almanya seyahatinde, bu konunun nasıl değişik boyutlara ulaş
tığını, ANAP'lı değerli milletvekili arkadaşlarımla birlikte, hepimiz, müştereken görmüş ve müş
tereken bu acı tabloyu izlemiş, seyretmiştik. 

Sayın milletvekilleri, tüm bunlar halledilmezse, siyasî baskılarla ve diğer yaklaşımlarla, Tür
kiye'nin, Avrupa Topluluğuna üyeliğinin gecikeceğini düşünüyoruz. 

ikincisi, Avrupa Topluluğu, gelişmiş ileri sanayi ülkeleri topluluğudur. Millî gelirleri Tür
kiye'nin 3-4 mislidir. 

Sayın milletvekilleri, Avrupa Topluluğu için -Sayın Bakan burada bir nebze sıraladı- idarî 
kademede ve çalışmada yoğun girişimler sürerken, teknik seviyede neler yapılıyor; ayrıntıya 
girmemek koşuluyla biraz da bunun üzerinde durmak istiyorum. 

Devlet Planlama Teşkilatımız, Avrupa Topluluğu ile ilgili tüm standartları, Batı anlamın
da; sanayide, tarımda, mevzuatta, gümrük birliğinde, hizmet sektörlerinde ve diğer konular
da, bugünden halletmeye mecburdur. Bu konularda çok yavaş ilerleme olduğunu ve yeterli bir 
düzeye ulaşmadığımızı görüyorum. Benim bildiğim kadarıyla, Türkiye'nin Avrupa Topluluğu
na entegrasyonu bakımından, 1978'lerde başlatılan bir çalışmanın dışında -sonucunun ne ol
duğunu da kesin bilemiyoruz- başka ciddi bir çalışma yoktur. Halbuki, Türkiye 1992'ye kadar, 
tüm bu sorunları çözmeye mecburdur. Devlet Planlama Teşkilatının koordinatörlüğünde yü
rütülmesi gereken işler, ağır aksak gitmektedir. Türkiye, birgün, Avrupa Topluluğuna Batı ül
keleri tarafından kabul edilme noktasına geldiğinde, Türkiye'nin tüm bu sorunlarını çözmede 
çok geri kalabileceği acı gerçeğini bugünden görmüş olmalıyız diye düşünüyorum. 

Türkiye, tam üyeliğe ne zaman kabul edilebilir? Bu konuda ne yetkililer, ne Sayın Bakan, 
ne Hükümet, ne de biz şu anda elbette ki kesin bir şey söyleyemiyoruz; ama, sözlerimizin ba
şında da belirttiğim gibi, son Körfez kriziyle önemli bir şansın doğduğunu düşünüyoruz. Kör
fez krizi nedeniyle Türkiye'ye çok büyük yardımların geleceğini düşünürken ve toplumu da 
böyle koşullandırırken, bu yardımlardan, bu imkanlardan beklenenin çok altında, hatta hiç 
mesabesinde yardımların geldiğini görüyoruz, öyle ise, Avrupa Topluluğu konusunda, Hükü
met, Anamuhalefet Partisine, Batı ülkelerinde, Avrupa Topluluğu ülkelerinde sosyal demokrat 
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larla büyük güç oluşturan Anamuhalefet Partisine ve onun Sayın Liderine bu konuda sürekli 
bilgi vermeye, sürekli diyalog içerisinde olmaya, sürekli bilgi alışverişi içerisinde olmaya mec
bur olmalıdır. Bunların hiçbirinin olmadığını görüyoruz. Böyle bir ortamda, böyle bir durum
da, Türkiye'ye bir nebze şans doğmuşken, bunun da harcanmakta olduğunu görmekten de üzün
tü duyduğumuzu belirtmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuyla ilgili olan ve Avrupa Topluluğuna 
girdiğimizde karşımıza çıkacak olan tüm demokratik kurum ve kuruluşlann dışında, teknik 
sahada iki sektörün de büyük önem arz ettiğini belirtmek isterim. Bunlardan birisi sanayi sek
törüdür; ikincisi tarım sektörüdür. Türkiye, sanayi sektöründe ve tarım sektöründe sorunlarını 
çözmeden, Avrupa Topluluğuna yakın bir standarda ulaşmadan, Avrupa Topluluğuna girmesi 
halinde sorunlarının çok daha büyüyeceğini, hatta, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna alınma
sında bu iki sektörün önleyici önemli bir etken olacağını burada yüksek huzurunuzda söyle
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kangal, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayınız. 
EKREM KANGAL (Devamla) — Sayın Başkan, bağlıyorum. Süremin yarım saat oldu

ğunu biliyorum Sayın Başkan. 20 dakika... 
BAŞKAN — Yarım saati de aştınız... Lütfen toparlayınız. 
EKREM KANGAL (Devamla) — Avrupa Topluluğu, her şeyden önce, bir sanayi toplulu

ğudur sayın milletvekilleri ve sorunlar büyük çapta çözülmüştür. Ülkemizde ise sanayi henüz 
istenilen düzeye ulaşmamıştır, hâlâ koruma düzeyindedir. Hele, Avrupa ülkelerinde olduğu gi
bi, araştırma ve geliştirme konusunda, Türkiye'de sermayenin yüzde 1 - 2'si ancak ayrılabilir
ken -o da çok az kuruluşta- Avrupa Topluluğunda, araştırma ve geliştirmeye, sermayenin en 
az yüzde 5 veya yüzde 10'unun ayrıldığını görüyoruz. Bu konunun da çözülmesi gerekir diye 
düşünüyorum. 

Sayın Başkanın ikazına uyarak, sanayi konusunda fazla bir şey söylemek imkânım olmu
yor haliyle; ama, sanayimizin sorunları, sanayimizdeki kapasite kullanımı, sanayimizdeki tek
noloji noksanlığı, bugün, Batı ülkelerinden çok geri olduğumuzu gösteriyor. Bu da, Yüce He
yetiniz tarafından bilinmektedir. 

Tarımda da aynı durumdayız. Şüphesiz ki, Avrupa Topluluğunun kendi içinde en önemli 
konusu, tarım sektörüdür. En çok kavganın edildiği, en çok gürültünün koparıldığı; ama, en 
tutarlı sektör tarım sektörüdür Avrupa Topluluğunda. Oluşturulan bir Feoga Fonuyla, Avru
pa Topluluğu ülkelerine, başta Yunanistan, -ki, bu çok önemlidir- Portekiz ve tspanya gibi ül
kelere, örneğin 1989 yılında 29 milyar ECU (Avrupa Para Birimi, aşağı yukarı dolar eşdeğerin
de) yardım yapılmıştır. Bu, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna girdiğinde önemli bir konudur. 
Çünkü, Türk çiftçisinin şu anda önemli bir meselesi, çiftçide sübvansiyonların asgari hadde 
indirilmesidir. Avrupa Topluluğunda 31 ürün grubu desteklenirken, Türkiye'de, IMF'nin de 
görüşü IMF'nin de telkini sonunda, bu destekleme sayısı, ancak 10 çerçevesinde kalmıştır. Ma
demki Avrupa Topluluğuna girmeyi amaçlıyoruz, öyleyse Türkiye'de de Avrupa Topluluğu aya
rında, 30'a yakın, hatta 31 civarında ürünün destekleme kapsamına alınmasının doğru olacağı 
gerçeği ortada yatmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, tabiî, zamanın elverdiği süre içerisinde, gerek teknik boyutlarıyla ge
rek diğer boyutlarıyla, -dilediğim ölçüde olmasa bile- Yüce Heyetinize görüşlerimi sunmak im-
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kânını buldum. Başta da arz ettiğim üzere, ülkemizde, hiçbir konuda, Avrupa Topluluğuna 
girme konusunda olduğu kadar millî mutabakat yoktur. Hiçbir konuda, toplum bu kadar öz
lem içinde değildir; siyasî partileriyle, üniversitesiyle, basınıyla, dernekleriyle, sendikalarıyla 
tüm toplum, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna girmesinin çabası içinde ve aynı görüş çerçeve
sindedir. Ama, Avrupa Topluluğuna girmede de, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla iş
lemesinin zorunlu olduğu gerçeği de ortadadır. Üniversitesiyle, basınıyla, dernekleriyle, siyasal 
haklarıyla, işkence konusuyla, insan haklarıyla, tüm bu konuların halledilmesinin zorunlulu
ğu vardır. 

Biraz evvel de arz ettiğim gibi, Hükümet, Türkiye'nin, Avrupa Topluluğuna girmesi ko
nusunda gerçekten ciddî bir çaba, ciddî bir gayret içerisinde ise, bu konuda, Avrupa Topluluğu 
içerisinde önemli bir yeri olan sosyaldemokrat partilerle son derece iyi bir diyalog içerisinde 
olan Sosyaldemokrat Halkçı Partinin ilgilileriyle ve Sayın Genel Başkanıyla sürekli bir diyalog 
içerisinde olması gerekir... 

Sözlerimi bağlarken, Yüce Heyetinizin, Türkiye'nin, Avrupa Topluluğuna girmesi konu
sunda verdiğimiz önergeye olumlu gözle bakmasını, bu konunun daha ayrıntılı biçimde ince
lenmesini, hatta gerekirse bir komisyon oluşturulup, bu komisyonun, sürekli, güncel olayları 
takip etmesinin doğru olacağı düşüncesiyle, Sayın Başkanı ve Yüce Heyetinizi saygı ile se
lamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kangal. 
Gruplar adına bize ulaşmış başka bir söz isteği yok. Söz isteyen var mı efendim? 
VEFA TANIR (Konya) — İktidar Grubu konuşmayacak mı? 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Onlar, ne konuşacaklar Sayın Tanır?! 
BAŞKAN — Lütfen, sayın arkadaşlar... 
VEFA TANIR (Konya) — Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ertüzün konuşacaklar. 
BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ertüzün; buyurun. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, ben, Sayın Tanır'a söyledim, Sayın Baş

kanlığa söylemedim. 
BAŞKAN — Ama, Mecliste karşıdan karşıya konuşma diye bir usul yoktur Sayın Bayazıt. 
DYP GRUBU ADINA TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli üye

ler; ülkemizin Avrupa Topluluğuna tam üyeliği ile ilgili gelişmeler konusunda Sayın Ekrem Kangal 
ve arkadaşlarının genel görüşme önergesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, Yüce Heyetinizi saygı ile se
lamlarım. 

Değerli üyeler, tabiî ki, Türkiye'nin dış ekonomik ve siyasî ilişkilerini bu kadar yakından 
ilgilendiren bir konu Meclis zeminine gelmiş iken, Partimiz adına bu konu üzerinde görüşleri
mizi ifade etmemezlikten gelemezdik. Ancak, bir süre tereddüt etmemizin nedeni, Karma Par
lamento Komisyonunda birlikte çalıştığımız Sayın Akarcalı'nın, Anavatan Partisi Grubu adı
na, Komisyonun Başkanı olmak sıfatıyla da bizden önce görüşlerini ifade etmesine fırsat ver
mekti; ama, Sayın Akarcalı, her zamanki diplomatik alışkanlığı içinde, bu defa, yine, bizim 
önceden bu kürsüde görüşlerimizi ortaya koymamızın zeminini hazırlamasını bildi. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Türkiye-AT ilişkilerinin oldukça uzun bir tarihçesi var; bu
rada onun üzerinde durmak istemiyorum. Bilindiği gibi, 1963'te imzalanan Ankara Antlaşma
sıyla, ilişkiler başlamıştır. 
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1970'te, Türk ekonomisindeki ve Avrupa Topluluğundaki gelişmeleri dikkate almak sure
tiyle bir katma protokol imzalanmıştır. Bu yıllarda AT ile ilişkilerimiz oldukça dalgalı bir seyir 
izlemiştir. 

12 Eylül 1980'de de, Avrupa Topluluğu tarafından ilişkiler tamamıyla askıya alınmıştır. 
1986'da, mevcut antlaşmalara göre serbest dolaşımın gerçekleşmesi gerekirken, serbest do

laşım işletilmemiş, hatta bu konuda, Avrupa Topluluğunun yaptığı müzakere çağrısına, Hükü
met, katılmamıştır. 

Nisan 1987'ye geldiğimizde, Hükümetin, birdenbire, tam üyelik başvurusunda bulundu
ğunu görüyoruz. 

Avrupa Topluluğu Komisyonu tarafından yapılan incelemeler 2,5 yıl sonra neticelendiril
miş ve Aralık 1989'da Türkiye'nin bu başvurusu reddedilmiştir. 

Bugün, Ortaklık Antlaşması fiilen işlememektedir, Bakanlar Konseyi toplanmamaktadır. 
Türkiye ile Topluluk arasında işleyen tek kurum, istişarî mahiyetteki Karma Parlamento Ko
misyonudur. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Türkiye'nin başvurusuna Avrupa Topluluğu Komisyonunun 
hazırladığı raporu ciddî bir biçimde değerlendirmemiz gerekir. Zira, bu rapor, Türkiye'nin bu
günü ve geleceğine dönük fevkalade önemli noktalara işaret eder. Bir kere, raporda, Türkiye 
ile Avrupa Topluluğu arasında ciddî ekonomik ve yapısal farklılıkların olduğuna işaret edilmiştir. 

Bu farklılıklar, bilindiği gibi, dört grupta ele alınmıştır : Türkiye ile Avrupa Topluluğu 
arasında tarım ve sanayideki yapısal farklılıklar, hız kazanan Türkiye'de, Türk ekonomisinde 
hız kazanan makro ekonomik dengesizlikler, -Bununla kastedilen, hızlı fiyat artışlarıdır, işsiz
liktir, gelir dağılımındaki dengesizliklerdir- Türk sanayiinin aşırı derecede -ki rapordaki ifade
si ile nominal koruma oranları halen yüzde 50 civarındadır korunmuş olması da önemli bir 
uyumsuzluk sebebi olarak gösterilmiştir ve nihayet, Türkiye'deki sosyal güvenlik düzeyinin dü
şüklüğü, yine Türkiye açısından ciddî bir yetersizlik olarak ifade edilmiştir. 

Ben, bu vesileyle bu konular üzerinde fazlaca durmak istemiyorum. Daha ziyade, konuş
mamın ağırlığını bu raporun temel yaklaşımı, temel esprisi üzerinde toplamak ve siyasî yönü
ne ağırlık vermek istiyorum. 

Değerli üyeler, bir kere, Komisyon, raporunda bir temel yaklaşım ortaya koymuştur. Bu 
temel yaklaşıma göre, Türkiye'nin üyeliği, Avrupa Topluluğunun global stratejik kararına bağ
lanmıştır. Yani, bununla, Avrupa Topluluğu şunu demek istemiştir r "Biz Türkiye'yi bir vaka 
olarak ele almadan önce, topluluğun bütününe dönük olarak global bir stratejik karar verme
miz lazım, önce, o kararı verelim... O kararı bugün veremiyoruz, şartlar müsait değildir. O 
kararı verdikten sonra Türkiye'yi ele alacağız" Türkiye, nasıl ve hangi yönde oluşacağı belli 
olmayan bu stratejik global kararı beklemek durumunda kalmıştır. 

Bir kere, Türkiye'nin bir nevi böyle bir ön şarta bağlı kılınması, 1963 Ortaklık Antlaşma
sının hem lafzına ve hem de ruhuna aykırıdır. Öyle ki, raporda şu ifade kullanılmaktadır : 
"Tek senedin 1992'de gerçekleşme hedefi, Avrupa Topluluğu genişlemesinin önündedir." Bu
nu diyen Avrupa Topluluğu, daha sonraki gelişmelerde gördüğümüz gibi, genişlemeyi tek se
nedin gerçekleşmesinin önüne alabilmiştir, işte, Doğu Almanya'nın Batıyla birleşmesiyle bir
likte Topluluğa otomatik olarak katılması ve arkadan Avusturya'nın müracaatı, Kıbrıs'ın mü
racaatı ve diğer muhtemel müracatlar... 
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Demek ki, Avrupa Topluluğu, bu stratejik kararında, önce kendi içinde tutarlı değildir. 
Bizim 1963 Ortaklık Antlaşmamızın bir 7 nci maddesi vardır. Bu maddeye göre, taraflar, an
laşma hedeflerinin gerçekleşmesini tehlikeye sokacak her türlü tedbirden sakınmak zorunda
dırlar; ama, raporda böyle bir engel ortaya çıkarılmakla, Türkiye açısından, 1963 Antlaşması
nın 7 nci maddesi fiilen ihlal edilmiştir. Çünkü, böyle bir kararla Türkiye'nin üyeliği tehlikeye 
sokulmuştur. 

Bu itibarla, biz rapor ortaya konduktan itibaren dedik ki, "Bu raporla ortaya çıkan yeni 
durum, TürkiyeAT ilişkilerini 1963 Antlaşmasının da gerisine götürmüştür." 

Sayın Başkan, değerli üyeler; raporda, Avrupa Topluluğunun, henüz, iç sorunlarını, ken
di bünyesinden kaynaklanan sorunları çözümleyemediği, hatta son katılmaları henüz asimile 
edemediği ifade edilmekte ve Türkiye'nin de bu bakımdan üyeliğinin düşünülemeyeceği ima 
edilmektedir. Ancak, Türkiye'nin, Avrupa Topluluğuna üyeliğini AT'nin iç sorunlarına bağla
mak son derece yanlıştır. Çünkü, bu iç sorunlar, aslında, önceki genişlemeler esnasında da vardı. 
Ayrıca, iç sorunların kısa sürede çözümlenme şansı oldukça zayıftır. Kaldı ki, bugün görünen 
iç sorunlar çözümlense bile, gelecekte yeni iç sorunlar mutlaka çıkacaktır. Dolayısıyla, eğer, 
Türkiye Avrupa Topluluğuna tam üye olmak için Avrupa Topluluğunun iç sorunlarının çö
zümlenmesini bekleyecek olursa, bu tam üyelik hiçbir zaman gerçekleşemeyecek demektir. 

Raporda, Türkiye'nin AT üyeliği için "eligibile" yani "ehil bir ülke" olduğu ifadesi de 
yer almaktadır. Biraz önce konu üzerinde görüşlerini açıklayan Sayın Bakan da bu noktaya 
işaret etmişlerdir. Ancak, bu durum, 1963 Ortaklık Antlaşmasının imzalanması sırasında ta
rafların ortaya koydukları politik iradenin mahsulüdür ve raporda da, ehliyetin devam ettiğin
den söz edilmesi, 1963 Antlaşmasında ortaya konan politik iradenin devam ettiğinin bir nevi 
tescili anlamındadır. 

Raporda yer alan siyasî değerlendirmeler ise, Türkiye'nin üyeliğine karşı ileri sürülen cid
dî engellerdir. Türkiye'de demokrasinin sağlamlaştırılması, insan hakları ihlallerinin iyileştiril
mesi kaçınılmazdır. Demokratik rejimin işleyişi ve kurumları, AT normlarının, hiç şüphesiz, 
gerisindedir. Bu görüşlere katılmakla birlikte, raporda yer alan, azınlıklar, Kıbrıs ve Yunanis
tan'la ilişkiler konusundaki görüşlere katılmamız mümkün değildir. 

Azınlıkların durumunun, demokraside olması gereken düzeye ulaşmadığı görüşü, gerçek
çilikten uzak bir anlayışı sergiler. Türkiye'de, Lozan'la belirlenen azınlıkların dışında bir azın
lıktan söz etmek mümkün değildir. Farklı etnik kesimden gelen, farklı dili konuşan insanları
mız vardır; ancak, bütün insanlarımız, merkezî ve mahallî yönetimlere, birer Türk vatandaşı 
olarak katılmaktadırlar. Türkiye'de herkes kanun önünde ve toplum hayatında eşit haklara sa
hiptir. 

Türkiye'nin tarihini, sosyal ve kültürel özelliklerini dikkate almadan bu gibi tezlerin üre
tilmesini son derece yanlış ve sakat yaklaşımlar olarak değerlendiriyoruz. Kaldı ki, Türkiye'de 
herkes, vali, hâkim, profesör, general, milletvekili, bakan, başbakan ve cumhurbaşkanı olabil
mektedir. Bu görevlere gelirken veya seçilirken, hiç kimseye, soy kökeni sorulmamaktadır. 

Bu itibarla, komisyon raporunda yer alan bu iddiayı esefle karşılamaktayız. Türkiye Cum
huriyetinin toprak bütünlüğüne yöneltilmiş nifaklara Avrupa Topluluğundaki müttefiklerimi
zin alet olmamasını ümit ederdik. 
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Komisyon raporuna, Kıbrıs'taki durum ve Yunanistan ile ilgili ilişkilerin dere edilmesiyle, 
1963 Antlaşmasına bir kez daha aykırı düşülmüştür. Türkiye'nin AET üyeliğini Yunanistan 
ile olan sorunların çözümüne bağlamak, ilişkilerimizi Yunanistan'ın ipoteğine tevdi etmek ve 
kilitlenmesine yol açmak demektir. 

Zaten, bir süredir devam edegelen Yunan vetosu nedeniyle, Ortaklık Konseyi toplanama
maktadır. Kıbrıs'taki durum, Ada'da yaşayan iki milletin kendi iradeleriyle çözülebilecektir. 
Yunanistan, Kıbrıs'ın bir Yunan toprağı olduğu iddiasından vazgeçmedikçe, çözümsüzlük de
vam edecektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; netice olarak, Komisyonun hazırladığı ve Avrupa Topluluğu 
Bakanlar Konseyinin 20 dakikada kabul ettiği bu rapor, Türkiye'nin tam üyelik başvurusunun 
fiilen reddine yol açmıştır. Türk Hükümeti, tam üyelik müzakerelerinin başlaması için Avrupa 
Topluluğundan belirli bir tarih ve takvim beklerken, ciddî bir hayal kırıklığına uğramıştır. Ümit 
edelim ki, önümüzdeki işbirliği süreci, yeni hayal kırıklıklarına yol açmasın. 

Türkiye-Avrupa Topluluğu ilişkilerinin bugün geldiği nokta, artık, Ortaklık Antlaşması
nın unutulmuş olması, onun yerine, işbirliği paketinin gündeme getirilmesidir. 

Avrupa Topluluğu Komisyonunca hazırlanan kapsamlı işbirliği paketi 4 bölümden oluş
maktadır. Bu paket, halen Daimî Temsilciler Komisyonu olan Coreper'in önünde, incelenmeye 
alınmış, ayrıca, Avrupa Parlamentosu Siyasî Komisyonu da, konuyla ilgili olarak yeni bir ra
por hazırlığına başlamıştır. 

işbirliği paketinin 4 bölümünde, gümrük birliğini, mümkün olan bütün alanlarda işbirli
ğini -ki, aşağı yukarı 12 sektörden oluşmaktadır- malî işbirliğini ve siyasî işbirliğini görüyoruz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bu işbirliği paketinin, daha ziyade ekonomik işbirliğine iliş
kin bölümü üzerindeki görüşlerimi arz etmek istiyorum : 

Bu işbirliğinin şu alanları kapsaması öngörülmüştür : Makro ekonomik ve,parasal politi
ka alanında işbirliği; sanayi, tarım, hizmetler, ulaştırma, telekomünikasyon, enerji, çevre, bi
lim ve teknoloji, sosyal alan, turizm, enformasyon, kültür ve audio visual alanında işbirliği. 

öncelikle şu tespiti yapmak istiyorum ki, ekonomik işbirliği için, 199S yılı sonuna kadar 
gümrük birliğinin gerçekleştirilmesi, bir bakıma ön şart olarak öngörülmüştür. Aneak, bu nok
tada, Avrupa Topluluğu önceleri fazla istekli olmamıştır; bu taahhüt doğrudan doğruya Hü
kümetten gelmiştir. Hükümet, 1987*de yazılı olarak Avrupa Topluluğuna başvurarak, 1995 yı
lında Türkiye'nin Avrupa Topluluğu ile tam gümrük birliğine gidebileceği taahhüdünde bu
lunmuştur. 

Şimdi, Avrupa Topluluğu, yaptığı bütün çalışmalarda, Türk Hükümetinin bu taahhüdü
nü esas almaktadır. Nitekim, komisyon raporunda, gümrük birliğine doğrudan veya dolaylı 
şekilde bağlı alanların bütününde işbirliğinin yoğunlaştırılması ifadesine yer verilmiştir. Böy
lelikle, Komisyon, ekonomik işbirliği ile gümrük birliği arasında sıkı bir ilişkinin olduğunu dü
şünmektedir. -x 

Hiç şaphesi t ki, gümrük birliği, ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesi için önemli bir araç
tır; ancak, gümrük birliği, hiçbir zaman, tek başına bir amaç olamaz. Ekonomik işbirliğinin 
gelişmesine hizmet ettiği sürece, gümrük birliğinden bir iktisat politikası aracı olarak 
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yararlanmalıyız. Dolayısıyla, gümrük birliğini, ekonomik işbirliğinin bir ön şartı olarak değil, 
gümrük birliği ile eşanlamlı olarak yürütülmesi gereken bir araç olarak görüyoruz. 

Gümrük birliği ile ekonomik işbirliği arasında mutlaka bir denge kurmak zorundayız. Ni
çin? Çünkü, gümrük birliğinin gerçekleşmesi halinde, Türkiye yükümlülük altında iken; eko
nomik işbirliğinin gerçekleştirilmesinde, Topluluk yükümlülük altındadır. Gümrük birliği ala
nında Türkiye'nin gireceği yükümlülükler gayet açık ve somuttur. İşbirliği paketinde yer aldığı 
şekliyle, ortak gümrük tarifesini de aşan geniş anlamlı bir gümrük birliğinin gerçekleştirilme
si, 1995 sonuna kadar Türkiye'den istenmektedir, istenen sadece bir ortak gümrük tarifesine 
uyum da değildir; onun dışında, ortak ticaret politikalarına uyum, tarım, rekabet, vergileme, 
mevzuatın yakınlaştırılması konularını da içerecek biçimde bir entegrasyon söz konusudur. 

Türkiye'nin, gümrük birliği içinde katlanacağı yükümlülükler somut ve açık iken, Avru
pa Topluluğunun ekonomik işbirliği yükümlülüğü ise, bugünkü haliyle, açık, somut ve hatta 
ölçülebilir değildir. Burada öngörülen işbirliği şekillerinin çoğu, Avrupa Topluluğunun bütçe 
imkânlarına bağlıdır; bütçeden ayrılacak gönüllü paya bağlı olacaktır; zorlayıcı bir yükümlü
lük yoktur. Nitekim, geçtiğimiz günlerde Körfez krizinden dolayı, Türkiye, Ürdün ve Mısır'a 
Avrupa Topluluğu bütçesinden yapılacak yardımın, bu yıl yapılması, yani 1990 bütçesinden 
yapılması, İngiltere'nin muhalefetiyle, ciddî biçimde tehlikeye düşmüştür; 1991 bütçesine kay
dırılması istenmektedir; o tarihte de ne olacağı -çünkü, bunun bir siyasî süreci vardır- belli 
değildir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; ekonomik işbirliğinin gerçekleşmesi, büyük ölçüde, Türki
ye'nin ciddî biçimde Avrupa Topluluğundan malî destek sağlamasına bağlıdır. Bu bakımdan, 
Türkiye için malî protokoller son derece önemlidir ve malî protokollerin başka yollarla kompanse 
edilmesi de fevkale zordur. Demek oluyor ki, gümrük birliği, ekonomik işbirliği ve malî yar
dım birbirinden ayrılamaz bir zincirin halkalarıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Türkiye, bugün, Avrupa Topluluğu karşısında, iki büyük 
haksız tercihle karşı karşıya bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayın. 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bunlardan birincisi, Türkiye halen Avrupa Topluluğundan malî destek almayan tek Ak

deniz ve Avrupa ülkesidir. İkincisi de, Türkiye, 1995'te gümrük birliğini sağlayacak; ama, yine 
buna rağmen tam üye olamayacak tek ülke konumunda olacaktır. 

Türkiye'nin, tam üyelik müzakereleri için, kesin güvence almadan gümrük birliğini ger
çekleştirmesini, akılcı, rasyonel bulmadığımızı ifade etmek isterim. Bize göre, Türk ekonomi
si, mutasavver, muhtemel bir AT üyeliği için, sonucunun ne olacağı bilinmeyen ciddî, köklü 
politika değişiklikleri içine girmemelidir. Gümrük birliğine paralel olarak, en azından, malî 
protokol belirlenmeli ve takvime bağlanmalıdır. Malî protokolde, Yunanistan'ın muhtemel ve
tosunu aşacak bir mekanizmayı geliştirmek pekâlâ mümkündür. Gümrük birliği takvime bağlı 
iken -halen gümrük birliği takvime bağlanmıştır- malî yardımın takvimi bir yana, gerçekleşe
ceği dahi belirsizdir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; ekonomik işbirliği, ortak politikalar ile millî politikaların 
çatıştığı çok zor bir alandır. Bu işbirliğinin gerçekleştirileceği siyasî forum olan Ortaklık 
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Konseyi, biraz önce ifade ettiğim gibi, halen çalışmamaktadır. Ekonomilcişbirliğinin nihaî he
defi, ekonomik yapı farklılıklarını gidermek olmalıdır. Türkiye'nin, Avrupa Tppluluğu Eko
nomik işbirliğinde daha fazla zaman kaybetmemesi için, işbirliği paketi selektiviteye tabi tutu
larak, somutlaştırılmalıdır. Bunun için, biraz önce de ifade ettiğim gibi, mutlaka ve mutlaka 
takvime bağlanmış bir malî yardım programı uygulamaya konulmalıdır. Ne var ki, Yunanistan 
vetosu sebebiyle Dördüncü Malî Protokolün, hem bakanlar konseyinden ve hem de Avrupa 
Parlamentosundan geçmesi; yani, kabul görmesi fevkalade zor görünmektedir. Protokolün 518 
üyeli Avrupa Parlamentosundan geçebilmesi için 260 lehte oy gerekmektedir ki, Avrupa Parla
mentosunun mevcut dengeleri içinde, böyle bir oy desteğini sağlamak fevkalade zordur. 

Ayrıca, ekonomik ve yapısal farklılıklar bir yana, Türkiye de insan hakları ihlalleri devam 
ettikçe, Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetlerle ilgili sınırlamalar kalkmadıkça; üniver-
siteler.basın ve sendikalarla ilgili düzenlemeler batı normlarına ulaşmadıkça, Avrupa Parla
mentosunun bugünkü olumsuz tutumunun değişmesini beklemek, hayalcilikten öteye geçme
yecektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; aslında, biraz önce Sayın Bakan da işaret ettiler; bundan 
önceki Sayın Dışişleri Bakanımızın da görüşleri o istikametteydi. Ki, Hükümetin işbirliği pa
keti karşısındaki tavrı belirsizdir. Hazırlanmakta olan işbirliği paketine, bir yandan, "Paket, 
bizim görüş ve telkinlerimiz istikametinde hazırlanmıştır' denilirken, diğer yandan da "Teklif
lere teşne görünmemeye çalışıyoruz" havası içine girilmek istenmektedir. Demek ki, Hükümet 
ve Dışişleri, bu işbirliği paketi karşısındaki tavrını henüz kesin bir şekle sokmamıştır. Ayrıca, 
Türkiye, bir yandan Avrupa Topluluğuna tam üyelik peşine koşarken, diğer yandan EFTA ile 
kapsamlı bir işbirliği gayretleri içinde de görünmektedir. Aslında, EFTA, dağılmakta olan bir 
organizasyondur ve EFTA ülkeleri AT'ye girmek için âdeta kuyruğa girmişlerdir. O itibarla, 
böyle bir tutumun Türkiye'nin Avrupa Topluluğuyla mevcut ilişkilerine de zarar verebileceği 
kanaatini taşıdığımı ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, süreyi çok aştınız, lütfen toparlayınız. 
TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Sayın Başkan, değerli üyeler; görünen odur ki, Avrupa Topluluğu Türkiye'ye kapıyı ne 

tam olarak açmak ne de kapamak istemektedir. Çünkü, Avrupa Topluluğunun geleceği de bu
günden belli değildir. AGÎK sürecinin nasıl şekilleneceği bilinmemektedir. Doğu Avrupa'daki 
gelişmelerin nasıl şekil alacağı henüz belli değildir. 1992'de tek pazarın nasıl işleyeceği, hatta 
tek pazarın oluşup oluşmayacağı da bilinmemektedir. Ortak politikalar ve kurumlar nasıl olu
şacaktır? Ortak para birimi ve merkez bankası nasıl işletilecektir? tşte ingiltere'nin ortak para 
birimi karşısındaki tavrı, daha çok taze olarak dünya kamuoyunun Önünde durmaktadır. 

tki Almanya'nın birleşmesi, mevcut dengeleri altüst etmiştir. Avrupa Topluluğunun, Al
manya'nın ipoteği altına gireceği kuşkuları artmıştır. Diğer ülkeler, yeni denge arayışları içine 
girmişlerdir. Avrupa Topluluğunun derinleşmesi hedefi iyice yara almıştır. Bu durumda yeni 
genişlemeler, AT'yi nereye götürecektir? 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Dublin zirvesinde ihmal etmememiz gereken nokta, -biraz 
önce de ifade ettiğim gibi- Kıbns karşısında Avrupa Topluluğunun tavrıdır. Artık, Kıbrıs ko
nusu, sadece Yunanistan'ın meselesi olmaktan da çıkmış görünmektedir. Kıbrıs konusuna, 
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Avrupa Topluluğunun bütün ülkelerinin ve bütün siyasî kanatlarının ve gruplarının sahip çık
tığını görüyoruz. Dublin zirvesinde, Kıbrıs, ilk defa Avrupa Topluluğunun resmî bildirisine gir
miştir. Türkiye'nin Avrupa Topluluğu üyeliği, Kıbrıs dolayısıyla Yunanistan'ın ipoteğine so
kulmak istenmektedir ki, bu da ilişkileri çıkmaza sokmaktadır. Bir nevi, "uzun ince bir yol" 
olarak tarif edilen, Türkiye'nin AT üyeliği, kısa bir çıkmaza girmiştir, kısa bir çıkmaz sokağın 
içine düşmüştür. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; sonuç olarak, Türkiye, AT üyeliği hedefinden vazgeçmeme
lidir; ama, nasıl ki Avrupa Topluluğu, "Türkiye'yi üye alarak, Topluluğu, bugüne kadar oluş
turduğum politikaları ve kurumları riske edemem" diyorsa; Türkiye de, nasıl şekilleneceği, hangi 
şartlarda oluşacağı belli olmayan, mutasavver bir AT üyeliği için, ekonomik politikalarını, kendi 
ekonomisini tayin etmemelidir, köklü değişikleri AT'ye göre yapmamalıdır. Türkiye - AT iliş
kilerinin geldiği son nokta budur. 

Görüşlerimi bu şekilde ortaya koymakla yetinmek istiyorum ve bu genel görüşmenin bu 
şartlarda açılmasının gereğine inancımızı ifade ediyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertüzün. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Bülent Akarcalı. 
Buyurun Sayın Akarcalı. 

ANAP GRUBU ADINA BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım, verilmiş olan genel görüşme önergesiyle ilgili olarak Grubum adına sizlere şu gö
rüşleri iletmek isterim. 1987 yılında yapmış olduğumuz başvuru, her şeyden önce, Türkiye'nin 
herhangi bir çaresizliğinden kaynaklanan, tek alternatiften kaynaklanan bir başvuru değildir. 
Bu başvuru, Türkiye'nin çok önceden, neredeyse asırlık bir gelişiminin sonunda, kendisini çağdaş 
dünya düzeyine getirme çabalarının sonucu olarak yaptığı bir başvurudur. 

Bunu şu açıdan belirtmek istiyorum : Bu Meclis kürsüsünden mesajlar verilirken, bu yal
nız kendi kamuoyumuza değil, dış kamuoyuna da verilmektedir. Bu nokta özellikle göz önüne 
alındığında, Batılı dostlarımızın da bilmeleri ve düşünmeleri gereken husus, Türkiye'nin, ge
rek geçmişinden kaynaklanan, gerekse bulunduğu bölgenin öneminden kaynaklanan, kendine 
göre gerçekleştirebileceği ciddî alternatifleri mevcuttur. Ancak, Türk'ün tarihine baktığımız
da, cumhuriyetle birlikte kendine çizdiği bir yol görüyoruz. Anadolu ihtilalini yapan ataları
mızın bu ihtilali yaptıktan sonra kurdukları düzen, kurdukları rejim bizi bugünlere getirmiş. 
1920'Ierde, o zaman için geçerli görünen kuzeydeki bir bolşevik sistemini geçmemişler, yine 
1920'Ierde güneyde, İtalya'da olan, kendine göre başarılı görünen Musolini'nin faşist sistemini 
de seçmemişler, halifeliğin devamını da seçmemişler, sultanlığı da seçmemişler, laik bir cum
huriyet düzenini seçmişler. O da, işte, yıllar sonra, 1946'larda çoğulcu bir demokrasiyle per-
çinleşmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin yaşadığı bugünlere gelinmiş. 

Bunu, Batılı dostlarımız şundan bilsinler : Türkiye'nin yaptığı başvuru, tabiî bir çizginin 
sonucudur ve onun için Türkiye bu konularda ısrarlıdır. Ancak, bu başvuru yapıldı diye de 
kendi eksikliklerimizi fazla görüp, Batı'nın müspetini de fazla görme yanlışlığına da düşme
mek gerekir. Bunun temelinde yapılan münakaşalar, demokrasi ve insan hakları konusunda
dır. Kuşkusuz, Türkiye'nin, gelişimi içerisinde demokrasi ve insan haklan konusunda, daha, 
atacağı çok müspet adımlar vardır; bunları hep birlikte atacağız. Bunları Batı istiyor 
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diye değil, bizler inandığımız için yapacağız; yapmış olduğumuz gibi... Ancak, konuya biraz 
insaflı baktığımız zaman, bugün Yunanistan'ın, Avrupa Topluluğunun tam üyesi olarak yaşa
dığını görüyoruz ve Batı Trakya'da, özellikle geçenlerde yayımlanmış olan 50 sayfalık Helsinki 
Watch raporuna baktığımız zaman, Yunanistan'daki insan hakları ihlallerinin, sanılabildiği-
nin çok daha üstünde olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla, Batı'yla ilişkilerimizdeki ölçüleri, 
sırf kendi aleyhimize de kullanır hatasına düşmemek gerekir. Bu demek değildir ki, kendi ek
sikliklerimizi gidermemek için bunları mazeret olarak kullanalım. 

Yine, AT içerisindeki yabancı işçilere yönelik davranışların, kendi standartlarına ters düş
tüğü de bir gerçektir. 

Sayın Tevfik Ertüzün arkadaşımızın çok haklı olarak belirttiği malî yardım konusunda; 
Türkiye'ye malî yardım güya insan haklarına aykırı davranışlar gerekçesiyle kabul edilmezken, 
aynı malî yardımın, demokrasiye çok daha duyarlı, insan haklarına çok daha duyarlı iddiası 
zor yapılabilecek kimi ülkelere; örneğin, Mısır ve Yugoslavya'ya verildiğini görmekteyiz. Bu 
da bize gösteriyor ki, AT konusunu ele aldığımız zaman, elimizdeki ölçüleri, kıstasları son de
rece dikkatli kullanmak dönemindeyiz. 

Aslında, Türkiye'nin, AT konusunda çok haklı olabilecek politikaları varken, bunları kul
lanma imkânımız olamamış. Bir 12 Eylül öncesi vardır; bunu Sayın Kâmran tnan gerçekçi bir 
şekilde anlattı : Yunanistan'ın başvuru dönemi esnasında kaçan bir fırsatın kullanılamayışı. 
Burada şunu da belirtmek isterim, amaç, kesinlikle burada, kolay bir politika olan, geçmişi 
eleştirmek değil... O zamanın şartları demek ki, onu gerektiriyormuş, kullanamamışız; ama, 
ortada bir gerçek var; kullanamamışız! 

Diğer kaçan bir fırsat da, yine, Türkiye'nin AT ilişkisinde pazarlık konusu olabileceği,. 
12 Eylülden sonra ortaya çıkmış bir fırsat: Yunanistan'ın NATO'dan ayrılmasından sonra, NA-
TO'ya dönüşünü bir asker sözüne bağlayaraktan, kolayca kabul edişimizdir. Bu da, yine Tür
kiye'nin Avrupa Topluluğuyla kuvvetli bir pazarlık gücünü ortadan kaldırmıştır. 

Şimdi, bunları belirtmemdeki amaç da şudur : Türkiye bu safhalardan geçtikten sonra, 
1987'de, -kim ne derse desin- başvuruyu yapabilir hale gelmiş. Ortada somut bir gerçek var, 
elle tutulur bir gerçek; Türkiye başvuruyu yapabilir hale gelmiş; demokratik açıdan gelmiş, 
ekonomik açıdan gelmiş, müesseseleri açısından gelmiş. Yani, Türkiye 1987'de bir askerî dö
nemden sonra sivil rejimi oturtmuş, otoriter bir rejimden sonra demokrasiyi oturtmuş, son de
rece güç, ekonomik sıkıntılı dönemlerden sonra geçerli bir serbest pazar ekonomisini oturtmuş 
ve bundan dolayı, oturtabildiği, bunları yapabild.gi için de, başvuruyu yapar hale gelmiş. 

Şimdi, Türkiye'nin bu başvuruyu yapabilir duruma gelmesi çok önemlidir. 1960'lardan 
bu yana, hatta 60'lardan önce, Türkiye, o zamanki Ortak Pazara -sonraki AT'ye- ilgi duyuyor, 
Aradan otuz yıla yakın bir süre geçiyor ve Türkiye, ancak o otuz yılın sonunda başvuruyu ya
pabilir hale geldiğine inanıyor. Gelin, önce bu düzeyde hareket edelim ve bunu söylerken, "Geç
mişte niye başvuru yapılmadı" eleştirisinde de değilim. Teşhisten hareketle başvuruyu yapabi
lir hale geldiğini söylüyorum. 

Türkiye, kendi açısından, en elverişli, en ehliyetli olduğuna inandığı zaman bu başvuruyu 
yaptı, ve onun için o başvuru reddedilemedi, incelenmeye alındı. Fakat, bunun yanında, Avru
pa Topluluğunun da kendine göre genişleme politikaları vardır; yani, bizim için iyi olan za
manlama, onlar açısından en elverişli zamanlamayı teşkil edememektedir. 
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Avrupa Topluluğu, genişlemeye kendisi karar vermekte. Altıdan onikiye çıkış dönemi içe
risinde baktığımız zaman, bunu açık ve seçik bir şekilde görebiliyoruz, tşte, geçmişte, Yunanis
tan, Portekiz ve İspanya, Avrupa Topluluğunun kendini genişlemeye hazırladığı bu dönemler
den istifade etmiştir. Başka bir deyişle, biz kendimiz hazır olduğumuz dönemde Avrupa Toplu
luğu hazır değildi; nasıl ki, geçmişte Avrupa Topluluğu hazır olduğunda, biz hazır olmadıy-
sak... Fakat, bu demek değildir ki, Avrupa Topluluğu önümüzdeki dönemlerde genişleme po
litikasına kapalı bir şekilde devam edecektir... Değildir... Ancak, güçlükler, geçmişten çok da
ha fazla olarak devam edecektir. 1990'lı yıllarda AT'ye üye olmak, 1970'li ve 1980'li yıllarda 
AT'ye üye olmaktan çok daha zor şartlar altında gerçekleşecektir. Fakat, bu arada, Türkiye'
nin, bu zor şartları en iyi aşabilecek adaylar içinde olduğunu da ben burada açıkça ifade et
mek. isterim. 

Evet, Doğu Blokunda nispî bir düzelme başlamıştır, demokratik hareketler başlamıştır. 
Bu hareketlerin daha ne kadar köklü olacağı konusunda elimizde hiçbir done yoktur. Düne 
kadar her şeyi bedava almaya alışmış olan bir toplum, yarın bunların bedelini ödeme durumu
na geldiğinde, acaba, demokrasisini ne kadar devam ettirebilecektir? Gerek Macaristan'ın, ge
rek Romanya'nın, gerek Polonya'nın ve gerekse diğer Doğu Bloku ülkelerinin buna vereceği 
cevabı hep birlikte göreceğiz. Tabiî, gönlümüz: diliyor ki, onların da vereceği cevap, en azından 
demokrasilerinin daha kökleşmesi, daha ilerlemesi yönünde olmasıdır; ama, bizim gibi, kök
lü, acı, tatlı deneyimleriyle olan bir geçmişleri yoktur; çok kısa süreli bir geçmişleri vardır. Bu
nu, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna yapmış olduğu müracaata verilen raporun ayrıntısına gir
meden, kimi temel kavramlar üzerinde bilgi vermek için söylüyorum. 

Bu raporun bence en önemli hususu, Türkiye ile AET arasındaki gümrük birliğinin oluş
masını, gerçekleşmesini sağlama kısmıdır. Bu rapor, kendi hazırladıkları bir rapordur; Türk 
ve Avrupalı uzmanların karşı karşıya bir masa etrafında oturup, pazarlık sonucu ortaya çıkar
dıkları rapor değildir. 

Burada, işbirliği raporundan söz ediyorum, karıştırmayalım. Birincisi, bizim başvurumuz
dan sonra çıkan rapordur, ikincisi de işbirliği paket raporudur. Bu işbirliği paket raporunda, 
Türkiye ile olan ilişkilerin, gümrük birliğiyle bir yerde perçinleşmesi isteniyor. Buradan şu çı
kıyor : Avrupa Topluluğu, Türk ekonomisinin, kendisiyle gümrük birliğini gerçekleştirebile
cek düzeyde bir ekonomi olduğunu peşinen kabul ediyor. Eğer, bu peşinen kabul etme olmasa, 
Avrupa Topluluğu, zayıf bir ekonomiye, gel benimle gümrük birliğine geç davranışına, politi
kasına kesinlikle giremez; ama, kendi içinde bir çelişkiye de düşmemesi lazım. Yani, Avrupa 
Topluluğuyla Türkiye'nin gümrük birliğine girmesi yükümlülüğünü Türkiye taşırken, bu yü
kümlülük karşısında, Türyiye'ye tanınacak avantajların da, tanınacak imkânların da, malî ve 
diğer desteklerin de açık seçik ortaya çıkması gerekir. Aksi takdirde, benim ekonomimin Avru
pa Topluluğuna girecek düzeyde olduğunu kabul etme, sırf benim sırtımdan olacaksa, bu yü
kün, bu şekilde taşınmasında, Türkiye, tek taraflı harekete izin verme durumunda kesinlikle 
olamaz. 

Genel görüşme önergesinde ilginç bir noktaya değineceğim : Avrupa Topluluğu konusu
nun, mümkün olduğu kadar geniş kesimlere açılması hususunda görüş vardır; doğrudur. An
cak, bunun, pratikte, kısa, son üç sene içerisinde önemli bir gelişme kaydettiğini de belirtmek 
istiyorum. Bugün, kamu idaresi, Türk Devletinin idaresi içinde Avrupa Topluluğuna uyum ve 
bu meseleleri tartışma hususunda, çok kapsamlı, geniş bir çalışma başlamıştır. Gerek 
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Devlet Planlama Teşkilatının Başkanlığında, gerekse bu konuda kurulmuş diğer organizasyonlar 
kapsamında bu çalışmalar geniş bir şekilde yapılmaktadır. 

Ayrıca, üniversitelerimizde, Avrupa Topluluğu ile ilgili araştırma ve diğer inceleme bölümleri 
açılmıştır. İş hayatında da, bildiğiniz gibi, başta ÎKV olmak üzere, özellikle odalar bu konula
ra geniş bir şekilde eğilmektedir. 

Bu arada, Karma Parlamento Komisyonu da bu açılma politikasını takip ederek, kendi 
gündemine, örneğin iki hafta sonra yapılacak toplantı için, basın ve sendikaları da katmıştır. 

AT ile üyelik konusunda, şu hususu da belirtmek istiyorum : Bize verilen başvuru cevabı
nın, bir ret cevabı olduğu şeklinde görüşmeler ileriye sürüldü; ben, aynı kanaatte değilim. Tür
kiye'ye verilen cevap AT'ye başvuru yapabilecek bütün ülkelere peşinen verilmiş bir cevaptır 
: "Ben, tek pazar meselemi halletmeden, herhangi bir şekilde genişlemeye gitmeyeceğim." 

Tek pazar, bugünkü 12 ülkenin kendi aralarında, ekonomideki bütün sınır olaylarını kal
dırıp, bir tek ülke halinde ekonomilerini bütünleştirme amacını taşımaktadır. 

Buradan şunu demek istiyorum : Bizim AT ile ilişkilerimizde, bir yerde, iki ayrı olguyu 
görebiliriz; biri ekonomik, biri siyasî. 

Türkiye'nin, bir an için, Avrupa Topluluğuna üye olmayacağını da farz edebiliriz. Türki
ye, kendi verdiği bağımsız kararıyla Avrupa Topluluğuna üye olmamayı düşünebilir; aynen İs
viçre'nin Norveç'in yaptığı gibi... Norveç, zamanında, bir referandumla Avrupa Topluluğuna 
üye olmama kararını almıştı. Bu demek değildir ki, Türkiye, Avrupa'daki tek pazar olgusunu 
ihmal etsin. Tek pazar, kendi başına, başlıbaşına apayrı bir olaydır/ Sayın tnan, özellikle Tür
kiye'ye yönelik yabancı yatırımlardan bahsederken altında yatan olgu bu idi. Türkiye içerisin
de, yabancı yatırımcıların tek pazara girebilmek için Türkiye ile işbirliğine geçebilmeleri. Bu 
anlayışla hareket edince, Türkiye'nin, özellikle ekonomik hususta, kendisine yeni imkânlar ger
çekleştirebileceğini de geliştirebileceğini de görmekteyiz ve bu imkânlar, Türkiye'nin kendi mer
kezi olan bölgesinde olabilmektedir. Onun için, bir Karadeniz Ekonomik Bölgesi misali veril
miştir. 

Şimdi, bunu şu açıdan söylüyorum : Bu gibi meseleler Türkiye'de yavaş yavaş tartışılmaya 
başlanıyor. Bunlar tartışılırken, bunların hiçbiri, Türkiye'nin kendi başına AT'ye karşı bir al
ternatif geliştirme çabası değildir; ama, Türkiye'nin de kendi inisiyatifiyle, kendi dinamizmiy
le bazı hususları ortaya çıkarabileceğinin işaretinin Batı'ya verilmesidir. Bunlar mümkün ola
bilir mi?.. Kesinlikle olabilir, ingiltere Avrupa Topluluğuna üye olurken, Commonvvealth'ten 
kopmadı. Aynı şekilde, Fransa, Avrupa Topluluğunu oluştururken, kurucu üye olarak, Mag-
rip ülkelerinden kopmamıştır ve Roma Antlaşmasının ekinde, mektup teatisiyle, Magrip ülke
lerinin, eski Fransa topraklarının özel hakları korunmuştur. 

Ben, sözümü şu şekilde bitirmek istiyorum : Avrupa Topluluğuyla ilişkilerimizde, Türki
ye'nin herhangi bir şekilde, taviz politikasıyla biç, yere varması kesinlikle söz konusu değildir. 
özellikle, komşumuz Yunanistan ile ve Kıbrıs meselesinde, Türkiye'nin bir taviz vermesi, vere
bilmesi kesinlikle düşünülemez. Zaten, bunu düşünenin de olduğunu, bugüne kadar kimsenin 
ispat etme durumu yoktur; ancak, tabiî ki, kimi fikirler ortaya atılabilir. Ben size, naçizane, 
sunu özellikle belirtmek istiyorum; Velev ki, bir an için, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimiyle 
taviz vererek anlaşma yolu düşünülse bile, bunun eşyanın tabiatına aykırılığını size şöylece 
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belirtmek isterim : Bugün, gerek Yunanistan'ın, gerekse Kıbrıs Rum Kesiminin Türkiye'den 
alacağı bir tavizle bir kazancı olacağı inancı yoktur. Çünkü, Yunanistan'ın ana politikası, Tür
kiye'yi Batıdan izole etmektir. Türkiye ile, taviz karşılığı olsa bile bir anlaşmaya gitmesi, Yuna
nistan'ın bu ana politikasına ters düşmektedir. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Yani, bu iş olmayacak diyorsunuz?.. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) — Yunanistan'ın kendi kendine gelin-güvey olabilece

ğini siz kabul ediyorsanız, size göre olmayabilir. Ben kabul etmiyorum. Ben, karşımdaki bir 
rakibin diyeyim en azından, tavrını belirtiyorum; ama, Türkiye bunu aşacak güçtedir; o ayrıdır. 

ikincisi, aynı şekilde Rum kesimi için de söz konusudur. Bakınız, velev ki bir an için, ta
vizle biz, Rum kesimiyle bir anlaşmaya gidildiğini kabul edelim. Adamların amacı, Kıbrıs'ta, 
şu andaki mevcut durumdan daha iyisini bulmak değildir. Adamların amacı, Tıbrıs'ın tümüne 
sahip olmaktır. Biz de bunu kabul etmeyeceğimize göre, bunlarla, tavizle gidilebilecek herhan
gi bir çözüm yolu, kazanç yolu kesinlikle yoktur. Dolayısıyla, Batılı dostlarımızın uzlaşma ta
leplerinin ilk adresinin, öncelikle Yunanistan ve Rum kesimi olması gerektiğini, ben bu kürsü
den naçizane sizlere iletmek isterim. 

Bu genel görüşme talebi konusunda da Grubumun görüşü, bu konuşmaların yeterli oldu
ğu ve dolayısıyla bu konunun burada yeteri kadar tartışıldığı yönündedir. Dolayısıyla, bu gö
rüşmelerin devamına gerek olmadığını da buradan Sayın Heyete arz ederim. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, genel görüşme önergesi üzerindeki, öngörüşmeler ta

mamlanmıştır. 
Genel görüşme açılmasını oylarınıza sunacağım : Genel görüşme açılmasını kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Genel görüşme isteği kabul edilmemiştir. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmak üzeredir. 
Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırası ile görüşmek için, 31 Ekim 1990 Çarşamba 

günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.32 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR CEVAPLARI 

1. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'm, Keçiborlu ilçesine bağlı Gülköy ve Kavak köylerine 
sağlık evi yaptırılmasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Halil Şıvgın'ın yazılı cevabı (7/1559) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ederim. 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

Keçiborlu ilçemize bağlı Gülköy ve Kavak köylerimize sağlık evi yaptırılması dünüşülmekte 
midir? 

1991 yılı programına alınmış mıdır? 
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T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 30.10.1990 
Sayı : HM.9239/1953 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 3.10.1990 gün ve Kan. Kar. Müd. 7-1559-5718/26184 sayılı yazınız. 

İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal tarafından Bakanlığımızca cevaplandırılması isteni
len Keçiborlu İlçesinin Gülköy ve Kavak Köylerine Sağlık evi yaptırılması konusundaki yazılı 
soru önergesi cevabının ilişikte sunulduğunu; 

Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 

İsparta Milletvekili Sayın İbrahim Gürdal'ın Keçiborlu ilçesine bağlı Gülköy ve Kavak Köy
lerine sağlık evi yaptırılması hakkındaki yazılı soru önergesine cevabımızdır. 

305 nüfuslu Gülköy ve 156 nüfuslu Kavak köylerine Vilayetçe sağlık evi planlanmadığı, 
sağlık hizmetleri yönünden Keçiborlu ilçesi Merkez Sağlık Ocağı ile Kozluca Sağlık Evinden 
faydalandıkları kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır. 

Nüfusun azlığı, hizmetinden faydalandıkları sağlık evine yakın oluşları ve Türkiye gene
linde ebe sıkıntısı çekilmesi hususları değerlendirilerek bugün için her iki köye de sağlık evi 
yapılamamakla birlikte konu ileriki yıllarda nüfus kriterine göre değerlendirilecektir. 

2. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta ili Sütçüler ilçesindeki Sağlık Merkezi ile 
Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorunlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Holü Şıvgın'm yazılı cevabı (7/1560) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

1. İsparta İli Sütçüler İlçesi Sağlık merkezine bir ambulans tahsisi ile bir dahiliye müte
hassısının tayini, 

2. Aynı ilçede, dört bağlı ocağı bulunan koruyucu hekimlik merkez sağlık ocağına bir 
hizmet otosu tahsisi; 

Hususlarında Bakanlığa yapılmış teklifler var mıdır? Varsa ne zaman yerine getirilecektir? 

— 343 — 



T.B.M.M. B : 26 30 . 10 . 1990 O : 1 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 30.10.1990 
Sayu: HM.9239/1954 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3.10.1990 gün ve Kan. Kar. Müd. 7-1560-5719/26185 sayılı yazınız. 

İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal tarafından Bakanlığımızca cevaplandırılması isteni
len İsparta tli Sütçüler İlçesi Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağı'nın 
doktor ve araç sorunlarına ilişkin yazılı soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 

İsparta Milletvekili Sayın İbrahim GürdaPın İsparta - Sütçüler Sağlık Merkezi ve koruyu
cu hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorununa ilişkin yazılı soru önergesine 
cevabımızdır. 

1. İsparta tli Sütçüler ilçesi Sağlık Merkezine 1989 yılında alınan 1989 model Ford-Transit 
Binz marka ambulans 20.12.1989 tarihli olurla tahsis edilmiş bulunmaktadır. Anılan Sağlık Mer
kezinin dahiliye uzmanı ihtiyacı ise kayda alınmış olup ilk imkânda atama yapılacaktır. 

2. Sütçüler Merkez Sağlık Ocağının modeli eski olmakla birlikte 1 adet aracı bulunmak
tadır. Ayrıca anılan yerin araç ihtiyacı, henüz yapılmamış bulunan 1990 yılı araç alımları ger
çekleştiğinde imkânlar ölçüsünde karşılanacaktır. 

3. — İzmir Milletvekili VeliAksoy 'un, İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Sütçüler Köyü civarındaki NA
TO dinlenme tesisleri önünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri 
Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazdı cevabı (7/1563) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygı ile dilerim. 

Veli Aksoy 
İzmir 

Carer Koyuncu ve Nurullah Dülgeroğlu isimli vatandaşlarımız, İzmir İli Kemalpaşa ilçesi 
Sütçüler Köyü civarındaki NATO dinlenme tesislerinin önündeki yoldan gece geçerler iken, as
kerler tarafından açılan ateş sonucu öldürülmüşlerdir. 

1. Bu ve buna benzer olaylarda İç Hizmet Kanunu ve Polis Selahiyet Kanununa göre, 
önce ihtar edilmesi, sonra havaya ateş edilmesi, durulmaması halinde de belden aşağıya ve öl
dürücü olmayan yerlere ateş edilmesi gerekirken, askerlerin bu kurula uymayarak yaylım ateşi 
sonucu bu iki vatandaşımızı öldürdükleri ileri sürülmektedir. 

Bu olaya neden olan sorumlular hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Soruş
turma açılmış ise, sonucu ne olmuştur? 
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2. Yerleşim alanı içerisinde kalan NATO'ya ait bu dinlenme tesisinin bir çok sakınca do
ğurduğu açıkça görülmektedir. Bu dinlenme tesisini buradan kaldırmayı düşünüyor musunuz? 
Eğer düşünülüyor ise, bu dinlenme tesisi ne zaman kaldırılacaktır? 

T. C. 
tçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 26.10.1990 
Güvenlik Daire Başkanlığı 
Şube : Top.01.(E)-279842 

Konu : tzmir Milletvekili Veli Aksoy'un Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 3.10.1990 gün ve 7/1563-5745/26312 
sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 9.10.1990 gün ve K. K. Gn. Md. 07/106-614/05373 sayılı yazısı. 
tzmir Milletvekili Veli Aksoy tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başbakanı

mızca tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesinde öne sürülen husus
larla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1. tzmir tli Kemalpaşa tlçesi Sütçüler Köyü civarındaki NATO tesislerinde görevli asker
lerin açtığı ikaz ateşi ile hayatını kaybeden Cafer Koyuncu ve Nurullah Dülgeroğlu adlı vatan
daşların ölüm olayında, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca "Görevsizlik" kararı verilme
si üzerine konu Ege Ordu Komutanlığı Askerî Savcılığına intikal ettirilmiştir. 

2. NATO tesislerindeki görevlilerin Askeri tçhizmet Kanununun 87 nci maddesindeki si
lah kullanma tarzı ve derecesine riayet ettikleri anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 

tçişleri Bakanı 

4, — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun Kahramanmaraş Umde Sosyal Sigortalar 
Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut'un 
yazılı cevabı (7/1570) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Atilla tmamoğlu 
Kahramanmaraş 

Yoğun bir istihdam kapasitesine sahip olan Kahramanmaraş tlinde, senelerdir vadedilme-
sine rağmen, bir Sosyal Sigortalar hastanesi yapılmamıştır. 

Kahramanmaraş'da Sosyal Sigortalar hastanesi yapılması için Bakanlığınızca herhangi bir 
galışma yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa, söz konusu hastane ne zaman programa alınacak ve 
ne zaman hizmete açılacaktır? 
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T. C. 
Çalışma Güvenlik Kuruluşları 

Genel Müdürlüğü 30.10.1990 
Sayı : 300-1041/11.01.6-8991-035733 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 5.10.1990 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/1570-5758/26360 sayılı yazınız. 
Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun Kahramanmaraş'ta Sosyal Sigortalar 

Kurumu Hastanesi yapımı ile ilgili Yazılı Soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 
Kahramanmaraş ili, özellikle 1983 yılından sonraki dönemde hizmet sektörü ve sanayi ala

nında büyük bir gelişim göstermiştir. Bu gelişmeye paralel olarak sigortalı sayısı 1990 yılı için 
30 OOO'e ulaşmıştır. Sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini de ilave edersek 
Kahramanmaraş ilimizde 100 000 kişilik bir sigortalı ve hak sahibi grubu sağlık sigortası kap
samında bulunmaktadır. 

Kahramanmaraş'ta merkez bölgesi sağlık hizmetlerini ifa etmek üzere Sosyal Sigortalar 
Kurumu'nun geniş hizmet alanlı bir Dispanseri görev yapmaktadır. Sözkonusu Dispanser'de 
6 Uzman Tabip, 4 Tabip, 2 Diş Tabibi, 3 Eczacı, 6 Hemşire, 2 Laborant, 5 Memur, 1 Veznedar 
ve diğer hizmetliler sigortalı ve haksahiplerinin sağlık ile ilgili teşhis, tedavi hizmetlerini yürüt
mektedirler. 

Diğer taraftan Sosyal Sigortalar Kurumunun 1990 yılı Yatırım Programında mevcut tesi
sin Hastaneye dönüştürülmesi ve Ameliyathane projesi yer almaktadır. 

Bu proje ile ilgili ihale işlemleri tamamlanmış, ek tesis inşaatına başlanmıştır. Bu güne 
kadar da 610 milyon TL. harcanmıştır. 

Ayrıca ti özel idaresinden alınan Atacan tşhanının bir katının poliklinik olarak kullanıl
ması için onarım ve tadilat devam etmektedir. 31.12.1991 de bitirilmesi planlanan projenin 1990 
yılı proje ödeneği 350 milyon TL. dir. 1990 yılı Revize \atırım Programı Teklifi ile 1 750 Mil
yon TL., 1991 yılı Yatırım Programı Teklifi ile de 4 207 Milyon TL. ödenek talep edilmiştir. 

Ek ödenekler Devlet Planlama Teşkilatı nezdinde takip edilmekte olup, belirtilen proje
nin tespit edilen tarihte hizmete girmesi çalışmaları devam etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. imren Aykut 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

5. — Kars Milletvekili Mahmut Almak 'm, Kars ili Gök ilçesi Belediye Meclisince, Belediye Baş
kanı hakkında verilen kararın Danıştay'a gönderilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri 
Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1583) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma

sını arz ederim. Saygılarımla, 4.10.1990 

Mahmut Alınak 
Kars 
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Üçü ANAP'lı, üçü SHP'li, iki tanesi de DYP'li olan belediye meclisi üyelerince yolsuzluk 
iddiası ile 1.6.1990 tarihinde Kars İli Göle ilçesi Belediye Başkanı hakkında yetersizlik ve baş
kanlıktan düşürme kararı verilmiş bulunmaktadır. 

Belediye meclisince 1580 sayılı yasanın 76 ncı maddesine göre verilen bu kararın Kars Va
liliğince Danıştaya gönderilmesi yasa emri olmasına rağmen ilgili dosya, bu güne kadar sumen 
altı edilerek Danıştay'a gönderilmemiştir. 

Sözkonusu dosyanın bugüne kadar Danıştaya gönderilmemesinin nedeni nedir? 

ûzal'ın ayağına kalkmadı diye Çanakkale Belediye Başkam'nın görevinden açığa alınma
sı karşısında belediye meclisince verilen yetersizlik kararına rağmen Göle Belediye Başkanının 
halen görevine devam ediyor olması, anayasanın eşitlik kuralına uygun düşmekte midir? 

9 tane üyesi bulunan belediye meclisinin, 8 üyesi tarafından verilen bu güvensizlik kararı 
ile düşürülen Göle Belediye Başkanı iktidarınız tarafından mı korunmaktadır? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 30.10.1990 

Sayı : MÎGM. APK. AR. GE. ŞB. 571 (90)/90636 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : a) TBMM Başkanlığının 9.10.1990 gün ve 7/1583-5780/26401 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 12.10.1990 gün ve K. K. Gn. Md. 07/106-647/05521 sayılı yazısı. 

Kars Milletvekili Sayın Mahmut Alınak'ın yazılı soru önergesindeki iddialara cevap teşkil 
edecek bilgiler aşağıdadır. 

Göle İlçesi Belediye Meclisi, 1.6.1990 tarihindeki olağan toplantısında Belediye Başkanı 
hakkında verilen yetersizlik önergesiyle ilgili 1.6.1990 gün ve 1 sayılı kararını "Oyçokluğu" 
ile vermiştir. 

Belediye meclis müzakere tutanağı, meclis 1 inci başkanvekili tarafından 1580 sayılı Bele
diye Kanununun 76 ncı maddesi gereğince Göle Kaymakamlığına intikal ettirilmiş ve Kayma
kamlığınca yapılan inceleme sonucunda, Göle Belediye Meclisi tarafından belediye başkanı hak
kında verilen yetersizlik kararında Belediye Kanununun 76 ncı maddesinde öngörülen 2/3 ço
ğunluğun bulunmadığı kanaatına varılarak durum, Belediye Başkanlığına ve Belediye Meclisi 
1 inci Başkan Vekilliğine bildirilerek tebliğ edilmiştir. 

Dolayısıyla Kanunun aradığı şartların oluşmadığı ve Valiliğine intikal ettirilmeyen bir dosya 
hakkında işlem tesis edilmesi mümkün olmadığından önergedeki iddialar mesnetsizdir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
İçişleri Bakanı 

6. — Çmum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum Doğum Hastanesinin yapımına ilişkin sorusu 
ve Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın yazılı cevabı (7/1590) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

5.10.1990 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sağlık Bakanınca yanıtlanmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Rıza Ilıman 
Çorum 

1. Çorum Doğum Hastanesi için 1990 yılı bütçesinden ayrılan ödenek bugüne dek har
canmamış, hastane yapımı sürüncemede bırakılmıştır. 

Çorum ve yörejsi için acil ve önemli sayılan hastane yapımının geciktirilmesinin nedeni nedir? 
2. ödeneğin ayrılmasında ve harcanmasında kişilerin rolü nedir? ödeneklerin ayrılma

sında uygulanan ölçüt nedir? 
3. Doğum Hastanesinin yapımı için hazine ya da belediye arazisinin alınmasında nasıl 

bir güçlük doğmuştur? 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 30.10.1990 
Sayı : HM. 9239/1952 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 11.10.1990 gün ve Kan. Kar. Md. 7-1590-5827-26531 sayılı yazınız. 
Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın Bakanlığımızca cevaplandırılmasını istediği Çorum Do

ğum ve Çocuk Bakımevinin yapılmasına ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 

Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın Çorum Doğum ve Çocuk Bakımevi yapılması hakkın
daki yazılı soru önergesi cevabımızdır. 

1. 125 Yataklı Çorum Doğum ve Çocuk Bakımevi, 1990 yılı \atırım programında 901001920 
proje numarasıyla yer almakta olup 1990 yılı program ödeneği olan 2 000 000 000 TL. malî 
yıl başında 13.3.1990 tarih ve 103-1/437 sayılı yazı ile Bayındırlık ve tskân Bakanlığına aktarıl
mıştır. 

Yatırımın bu güne kadar gerçekleştirilememesi önce, arsa temin edilememesi bilahare Be
lediye arsası ile Hazineye ait arsanın takas işlemlerinden kaynaklanmaktadır. 

2. ödenekler uygulanacak projenin karakteristiğine (100 yataklı hastane, Sağlık Ocağı 
vb.) göre Bayındırlık ve tskân Bakanlığının yayınladığı m3 maliyet fiyatları üzerinden hazırla
narak, bulunan rakam proje bedeli olarak yatırım teklifine koyulmaktadır. Yatırım konusu iş, 
ihale edilmeden önce 1 inci keşifleri hazırlanarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından 
"tşin yeni keşif bedeli üzerinden ve yıllara sari olarak ihale edilmesi" konusunda gerekli izin 
alındıktan sonra ihaleye sevkedilir. Bu aşamalarda ödeneklerin ayrılması ve harcanması konu
sunda kişilerin tek tek hiç bir rolü olmayıp iş tamamen kanunî prosedürü ile Bayındırlık ve 
tskân Bakanlığı Yapı Birim Fiyatları ölçüt olarak alınmak suretiyle yürütülmektedir. 
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Söz konusu proje 1991 Yılı Yatırım Programına 4 712 000 000 TL. (Proje bedeli) olarak 
teklif edilmiştir. 

3. Konu Bakanlığımızın 1990 Yılı Yatırım Programı teklifinde önce bulunmayıp T.B.M.M. 
Bütçe - Plan Komisyonunda verilen önergelerle birlikte yatırım programına dahil edildiğinden, 
yatırım programının kesinleşmesini müteakip önerge ile ilave edilen projeler için Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığından proje numarası alınıp, akabinde hemen arsa temin edilme ça
lışmalarına başlanmıştır. 

Yapılan araştırmalar neticesinde, Mevcut Devlet Hastanesinin yanında, alt yapısı mevcut 
ve mülkiyeti Çorum Belediyesine ait 12 300 m2 bir arsa ile yine aynı il sınırları içerisinde mülki
yeti Maliye hazinesine ait 33 518 m1 arsa bulunmuştur. Arsaların tetkikinde Çorum Belediyesi
ne ait arsanın Doğumevi inşaatı için çok uygun olması sebebiyle bu iki arsanın takası yoluna 
gidilmiş, Millî Emlak Genel Müdürlüğünce taşınmazlar arasında bulunan 48 163 488 TL.'lik 
bedel farkının Belediyece, Hazineye yatırılması şartı ile takası uygun görmüştür. 

16.10.1990 tarihinde Çorum Belediye Encümeninden anılan meblağın ödenmesi konusun
da karar çıkmış, 18.10.1990 tarihli makbuzla ödeme yapılmış olup tapu devir işlemleri gerçek
leştirilerek arsayla ilgili bilgiler Bayındırlık ve tskân Bakanlığına iletilip işin ihale edilmesi sağ
lanacaktır. 

EKİ : 1 - Makbuz fotokopisi 

T. C. 
MALİ VB Yt GÜMRÜK 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

26 NCI BİRLEŞİM 

30 . 10 . 1990 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İzmir 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, içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/89) 

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

3. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 22 arkadaşının, ilaç ve ilaç sa
nayii konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/26) 

, 4. — 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, tçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/90) 

5. — Samsun Milletvekili Ali Eser ve 22 arkadaşının, baraj projeleri nedeniyle 
gerçekleştirilen toplu kamulaştırmaların neden olduğu sorunları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 
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6. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

7. — 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) 

8< — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve 16 arkadaşının, Trakya Yağlı 
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) 

9. — 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) 

10. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arif iye - 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) 

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

12. — 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, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

13. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 23 arkadaşının, kanun hükmünde ka
rarnamelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/27) 

14. — fczmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Sağlık Bakanlığında 
yapıldığı iddia olunan kadrolaşma hareketinin boyutlarım ve bu uygulamanın insan 
sağlığının korunması ve gelişimi üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/100) 
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15. — 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) 

16.: — 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) 

17. — 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) 

18. — Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener ve 10 arkadaşının, Cumhurbaş- -
kanı Turgut özal ile A.B.D. Başkanı Bush'un 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 ütncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) « 

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

20. — Kahramanmaraş Milletvekili 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 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

21. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin İli Midyat 
İlçesi Budaklı Köyünde 21.5,1990 tarihinde meydana gelen alayla ilgili iddiaları açık
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) 

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

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

24. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanı ve İzmir Millet
vekili Erdal İnönü ile Grup başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Onur Kurribaracıbaşı 
ve İstanbul 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 anılmasına ilişkin önergesi (8/31) 

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

26. — 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) 

27.j — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 11 arkadaşının, fındık ürünü ve üre
ticileriyle ilgi'l 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) 

28. — Zonguldak Milletvekilli Güneş Müftüoğlu ve 10 arkadaşının, İstanbul'da 
1990 yılında meydana gelen olayların gerçek nedenleri ile sorumlularını ve bu ll'de asa
yiş ve huzurun sağlanması için 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) 

29. — Afyon Mıidletvekili Balki Durmaz ve 28 arkadaşının, millî eğitimimizin 
içinde bulunduğu sorumları ve bu Ikonuda izlenecek yeni poHitikaDarı tespit ebmdk ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

30. — 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) 

31. — 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 Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 
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32. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, ÇİTOSAN 
bünyesinde yer alan Amasra Şiferton Ocağının, işverenin ihmal ve sorumsuzluğu ne
deniyle kapatılarak burada çalışan işçilerin işsiz kalmasına neden olunduğu iddiasını 
ve ülkemizdeki işyeri kapatma ve işten çıkarma uygulamalarına son vermek için alına
cak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

33. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 12 arkadaşının, belediyelerin için
de bulunduğu idarî ve kanunî zorlukları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/117) 

34. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 13 arkadaşının, Hükümetçe izlenen 
tütün politikasının tütün üreticileri üzerindeki olumsuz etkilerini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

35. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, ülkemizde 
yaygınlaştığı iddia edilen işyerlerinin kapatılması ve işçilerin işlerinden çıkarılması ile 
ilgili uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/32) 

36. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 10 arkadaşının, millî eğitimimizin içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çağdaş çözümler getirmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

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

3 . — 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) 

4. — 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 İşletmesince karşılandığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 
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5. — izmir Milletvekili R. 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) . 

6. — 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) 

7. — 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) 

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

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

10. — 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) 

11. — Erzurum Milletveküi ismail Köse'nin, ispir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Bıca - Süt fabrikalarının son durumları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

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

13. — 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) 

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

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

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

17. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatandaş
lara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılmadığına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 
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18. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Tarım Orman 

ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

19. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin öğret
men ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/199) 

20. — 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) 

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

22. —• 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) 

23. — 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) 

24. — 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) 

25. — 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) 

26. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Göcek'teki 
ya2 tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

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

28. — 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) 

29. — 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) 

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



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

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

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

33. — 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) 

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

35. — Zonguldak Milletvekili §inasi 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) 

36. — 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) 

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

38. — 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) 

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

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

41. — 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) 

42. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır işletmeleri Samsun İza
be Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/310) 
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43. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın 1985 - 1988 yıllarında Kaynak Kul
lanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi 
alanlara ve adı geçen Fondan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

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

45. — İstanbul 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) 

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

47. — 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) 

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

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

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

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

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

53. — 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) 

54. — 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) 

55. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'm Dışişleri Bakanlığı İdarî ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT Müste
şarlığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 
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56. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları ta
rafından yabancı kuruluşlara yaptınlan araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/387) (1) 

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

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

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

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

61. — 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) 

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

63. — 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) 

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

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

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

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

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

meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 

70. — 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) 

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

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

73. — 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) 

74. — 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) 

75. — İçel Milletveküi 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) 

76. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'in, istanbul Valiliğince bazı sanatçıların 
konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/410) (1) 

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

78. — 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) 

79. — 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) 

80. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler sem
tinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/415) (1) 

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

82. — 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) 

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

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

85. — 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) 

86. — 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) 

87. — 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) 

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

89. — 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) 

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

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

92. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü ile 
ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/431>(l) 
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93. — İsparta Milletvekili İbrahim GürdaFın, Burdur 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) 

94. — 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) 

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

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

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

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

99. — 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) 

100. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 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) 

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

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

103. — 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 soru önergesi (6/443) (1) v 

104. — İstanbul 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 
soru önergesi (6/362) 
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105. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta tli Yalvaç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

106. — 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) , 

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

108. — 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) 

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

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

11L — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıyla 
1988 yılında Türkiye'ye hangi ülkelerden Ikaç kişi çağrıldığına ve bu amaçla ne kadar 
harcama yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) (1) 

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

113. — 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) 

114. — 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) 

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

116. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/453) (1) 
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117. — Ankara Milletvekili Ömer Çİftçi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (1) 

118. — 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 Bakamndan sözlü soru önergesi (6/457) (1) 

119. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına iliş
kin Millî ̂ Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

120. — 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) 

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

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

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

124. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'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) 

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

126. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, vatandaşlann AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/439) 

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

128. — 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) 

129. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/467)(l) 
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130. — 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) 

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

132. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüPün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

133. — 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) 

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

135. — 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) 

136. — 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) 

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

138. — 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) 

139. — 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) 

140< — İstanbul Milletvekili Aytekin KotiPin, belediyelere bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne mik
tar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 

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

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

143. — istanbul Milletvekili Yüksek Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 
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144. — 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) 

145. — 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) 

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

147. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

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

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

150. — 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) 

151. — 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) 

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

153. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Bingöl İli Adaklı tlçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/462) 

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

155. — 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) 

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

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

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

159. — İzmir 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) 

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

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

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

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

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

165. — 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) 

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

167. — 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) 

168. — 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) 

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

170. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının ay
lık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/540) (1) 
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171. — 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) 

172. — 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) 

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

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

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

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

177. — İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alman hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1) 

178. — 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) 

179. — İçel 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) 

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

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

182. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Şırnak İlçesine bağlı bazı 
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1) 

183. -j- 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) 
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184. — 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) 

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

186. — 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) 

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

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

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

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

191. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango idaresince gerçekleş
tirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/561) (1) 

192. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihinde Diyarbakır ili 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin tçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

193. — 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) 

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

195. — 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) 

196. — 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) 
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197. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt tli Eruh tlçesi 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) 

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

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

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

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

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

203. — 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) 

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

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

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

207. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/581) (1) 

208. — 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) 

209. — 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) 
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210. — 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) 

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

212. — 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) 

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

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

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

216. — 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) 

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

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

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

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

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

222.; — 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) 
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223. — 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) 

224. — 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) 

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

226. — 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) 

227. — 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) 

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

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

230. — 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 edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597) (1) 

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

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

23 31 — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri şurasında yolsuzluk yaptığı iddia
sıyla hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

234. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 
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235. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

236. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürü£:»i taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

237. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudutları 
dahilindeki Sarımsaklı ve Tüfkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanacağı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

247. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş ilçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) 
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248. — 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) 

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

250. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Bakf 
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

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

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

253. — 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) 

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

255. — 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) 

256. — 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) 

257. — 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) 

258. — 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) 

259. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, izmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına iliş'kin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 
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260. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

261. — 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) 

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

263. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAĞFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

264. — 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) 

265. — 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) 

266. — Gaziantep Milletvekili' Mustafa Yılmaz'ın, Asraı Ekren'in 1985 - 1989 yıl
larında aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/653) (1) 

267. — 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) 

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

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

270. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, 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) 

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

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

273. — 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) 

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

275. — 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) 

276. — 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) 

277. — Ankara Millet jet ili İbrahim Tez'in Sosyal Hkmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişki/ Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

278. — 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) 

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

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

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

282. — 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) 

283. — 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) 
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284. — 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) 

285. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, BAĞ - KUR emeklilerine verilen 
sosyal yardım parasına ve Kurumun mal varlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) (1) 

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

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

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

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

290. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum iline 
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 

291. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
iline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

292. — 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) 

293. — Bingöl Milletvekili Uhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) (1) 

294. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

295. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde ili Ulukışla ve Çamardı ilçele
rine bağh bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

296. — 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) 
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297. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde istanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasımn nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

298. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli ili Hozat ilçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

299. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, kalkınmada öncelikli olan Doğu il
lerinde kömür fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/677) (1) 

300. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/679) (1) 

301. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Diyanet işleri Başkanlığı yayınla
rında ve bu Kurum müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

302. — 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) 

303. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars ili Çıldır ilçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646) 

304. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinde 1988 - 1989 öğretim yılında tek dersten başarısız olan öğrencilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 

305. — Ankara Milletvekili ibrahim 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) 

306. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, ülkemizdeki hal mafyasına ve bu 
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

307. — içel 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) 

308. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum ili 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) 

309. — Erzurum Milletvekili ismail 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) 
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310. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK İçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

311. — 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) 

312. — 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) 

313. — îzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin ili Ömerli ilçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

314. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne ili Havsa ilçesi Müftüsü ile 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) (1) 

315. — 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) 

316. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya ili Alanya ilçesi Orman 
işletme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

317. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, T.R.T. mensupları misafirhanesinin 
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

318. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli ilindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

319. — 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) 

320. — 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) 

321. — 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) 

322. — 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) 
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323. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların 11 Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

324. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/697) (1) 

325. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt tîi Eruh İlçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yılı Kasım ayında meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alınan Köy 
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/698) (1) 

326. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Hilal 
Köyündeki vatandaşlara karakol komutanı tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırıldı-
ğı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) (1) 

327. — 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) 

328. — 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) 

329. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Trabzon 
Hastanesi Baştabipliğine yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/702) (1) 

330. — 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) 

331. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, son bir ayda gözaltına alman ve tu
tuklanan vatandaşlara ve çalışmaları durdurulan derneklere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/707) (1) 

332. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya İli Çumra İlçesi Türkmen 
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (1) 

333. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Taşdelen 
Köyü ve Kayadibi Mezrasmdaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı 
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) (1) 

334. — Bingöl Milletvekili ilhamı Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkanlmaksızın güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1) 
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335. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, İstanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına iliş>:o Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

336. — tçel 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) 

337. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, istanbul Gaziosmanpaşa Mehmet
çik ilkokulu Müdür Yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/713) (1) 

33g, — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «Adımlar Gazetesi» Ankara 
Temsilciliğinde polisçe yapılan aramayı izlemeye gelen bir gazetecinin gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

339. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

340. — içel 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) 

341', — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdü
rüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

342. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/716) (1) 

343. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Çankaya Köşkünde yaptırıldığı id
dia edilen restorasyonun ve ek inşaatın maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/717) (1) 

344., — istanbul Milletvekili ismail Hakkı Ünal'ın, Ankara Sanat Tiyatrosunca 
sezon başından beri sergilenen oyuna televizyonda yer verilmemesinin nedenine ve 
bazı sanatçılar ile eserlerine yasak konulmak istendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

345. — Erzurum Milletvekili ismail 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) 

346. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Bingöl ili Karlıova tlçesi ile Muş 
tli Varto ilçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

347. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçtıaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 
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348. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenelenen «Hz. Muhammed'j anma gecesi»nde yaptığı konuşma
ya ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

349. _ 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) 

350. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Yeniçeltek Linyit işletmesi 
Yönetim Kurulunda madencilikle ilgisi olmayan kişilerin de görev yaptığı iddiasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

351. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, 1983 ve 1990 yılları itibariyle 
içişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi me
zunlarının sayısına ilişkin îçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (1) 

352. — Zonguldak Milletvekili Şjnasi Altıner'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne ka
dar Başbakanlık emrine tahsis edilen binek otomobillerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/738) (1) 

353. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Taşdelen ve Kaya-
dibi köylerine mal ve eşya girişinin yasaklanmasının nedenine ilişkin îçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/739) (1) 

354. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'tn, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/740) (1) 

355. — 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) 

356. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Uludere tlçesi Hilal Köyü Jan
darma Karakol Komutanınca köylülere taş taşıttırıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/742) (1) 

357. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyündeki vatandaşların Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/743) (1) 

358. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 347 ve 368 sayıh kanun hük
münde kararnameler uyarınca kamu iktisadî teşebbüslerine atanan genel müdürlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/744) (1) 

359. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, «Bütçe Gelirleri Yıllığı», «Aylık 
Bütçe Bülteni» ve «Kamu Hesapları »Bülteni» adlı yayınlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/745) (1) 

(26 ncı Birleşim) 
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360. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt tli Eruh İlçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

361. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, kamu iktisadi teşebbüslerinin sayısına 
ve bunların yönetim kurulu üyelerinin uzmanlık alanlarına göre dağılımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (1) 

362. — 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) 

363. — 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) 

364. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, NATO Alçak Uçuş ve Atış Eği
timi projesinin neden olacağı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/755) (1) 

365. — 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) 

366. - tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/794) (1) 

367. — 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) 

368. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Noramin iş merkezinde borsa 
için yüksek fiyatla bina satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/758) (1) 

369. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri Ilı Çukurca ilçesine bağlı 
bazı köylerin tamamen boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/759) (1) 

370. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Sivas ili Yıldızeli İlçesi Da-
vutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/703) 

371. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1) 

372. — 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) 
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373. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
koridorlarında bir grup öğrencinin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru öüergesi (6/762) (1) 

374. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Çermik İlçesi Yar
gıcının dövülmesi olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/763) (1) 

375. — Çorum Milletvekili Cemal §ahin'in, günlük bir gazetenin 2.3.1990 tarihli 
nüshasında yer alan «Ankara'nın Göbeğinde Humeyni Lisesb başlıklı habere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (1) 

376. — 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) 

377. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, üniversite öğrencileri arasında mey
dana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) (1) 

378. — 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) 

379. — 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) 

380. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'mın, Dursunbey İlçesi Alaçam 
Orman Işletmesince açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/704) 

381 i — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'mın, Balıkesir İlinde 3 üncü 
noterliğin ne zaman kumlacağma ilişkin Adalet Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/705) 

382. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, istanbul Üniversitesinde öğrenci
lere saldırdıkları iddia edilen sivil kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/799) (1) 

383. — 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) 

384. — Çorum Milletvekili Rıza Dıman'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Çorum 
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

385. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru 
önergesi (6/802) (1) 
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386. — 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) 

387. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesinde 5.3.1990 günü 
meydana gelen olaylarda polislerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen sivil kişilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) (1) 

388. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, sınır ihlali suçundan dolayı Bis
mil Cezaevinde hükümlü bulunan bir Iraklıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/807) (1) 

389. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Pülümür İlçesi Kırdım 
Köyünde 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) 

390. — 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) 

391. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı İdaresinin Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/810) (1) 

392. — 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) 

393. — 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) 

394. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırıldığı 
ve bedava dağıtıldığı iddia edilen kitaplara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/813) (1) 

395. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın, Hasanoğlan öğretmen Lisesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

396. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, 20.3.1990 tarihinde Cizre'de mey
dana gelen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

397. — 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) 
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398. — 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) 

399 _ izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Amerika'dan ithal edilen pirinçle 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/815) (1) 

400. — 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) 

401. — İzmir Milletvekilli Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde ülkemize iltica eden 
Iraklılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1) 

402. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde Bulgaristan'dan ülke
mize gelen soydaşlarımıza ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/828) (1) 

403. — 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) 

404. — Balıkesir Milletvekili 1. 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) 

405. - - Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli 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) 

406. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdiresi 
hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) (1) 

407. — 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) 

408. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, şeriat düzeni getirmek isteyenlerce Deniz
li'de yapılan toplantıda, laiklik ilkesine karşı cihat çağrısında bulunulduğu iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) (1) 

409. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu 11 Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtlan ve 
huzurevlerinde dinî sohbetler ve konferanslar düzenlendiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

410. — 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) 
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411. — 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) 

412. — 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) 

413. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1990 yılı enflasyon hedefine ve ilk üç 
aydaki fiyat artışlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

414. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Pakistan asılİı İngiliz uyruklu mollaların 
Edirne'deki camilerde cihat çağrısı yaptıkları iddiasına ve Türkiye'ye geliş nedenlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) (1) 

415. — 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) 

416̂  — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'iri, Karadeniz Bölgesindeki bakır 
ve çinko madenlerinin değerlendirilmesiyle ilgili üretim projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru* önergesi (6/845) (1) 

417. —. istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, çimento işçilerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

418. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersinin, ÇIMSE - iş Sendikasınca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

419. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Beybağı ve İstasyon 
Mahallesinde kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra halk sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis ©dilen arsalara ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/867) (1) 

420. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, T, C. Ziraat Bankasından teşvik 
kredisi almış olan Tercan ilçesindeki kümes hayvanı üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

421. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Sosyalist Parti Van 11 örgütünün 
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alınan yedi kişiye işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

422. — izmir Milletvekilli Akın Gönen'in, Niğde ili Bior ilçesindeki 600 LV. Ana 
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/868) (1) 

423. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, öğretmenlere sendika kurma hakkı 
tanınıp tanınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) (1) 
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424. — 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) 

425. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/765) 

426. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun ili Vezirköprü ilçesinde Tekel 
tarafından sürdürülen yaprak tütün alımlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/766) 

427. — 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) 

428. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1980 yılından önce temeli atılan şeker 
fabrikalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

429. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut idaresince halka satılan 
Ankara • Eryaman'daki konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

430. — 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) 

431. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında 
kaç işçi çalıştırıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

432. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebinin, Güneydoğu Anadolu'daki iller
de 1989 - 1990 yılında öğretime açılamayan ilkokullara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/774) 

433. — 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) 

434. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, il merkezlerindeki hastanelerin tıbbî 
cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 

435- — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ülkemizde davaların çok uzun 
süre devam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

436. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, silah taşıma imkânı sağlanan U genel 
meclisi üyeleriyle belediye başkanlarından Doğru Yol Partisi mensubu olanların mü
racaatlarına cevap verilmediği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/778) 



— 40 — 

437. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/779) 

438. _ Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör 
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

439. _ Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut kooperatiflerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/782) 

440. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, bir paket uzun Maltepe si
garasının maliyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

441. _ Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce 
sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/784) 

442. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, hastalık nedeniyle bazı göllerimizde du
ran kerevit üretimine yeniden başlanması için ne gibi çalışmalar yapıldığına üişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

443. — tzmir 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) 

» 
444. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonun

dan konut kooperatiflerine 1989 yılında verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/788) 

445. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığına bağlı hayvancılık işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

446. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yula
rında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yaptırılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü som önergesi (6/790) 

447. — 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) 

448. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Cudi Dağı çevresinde kaç köy boşal
tıldığına ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/793) 

449. — Bursa Milletvekilli İlhan Aşkın'ın, Bursa Büyükşehir Bellediyestine ait Taş
ocağı ve Asfalt Şantiyesinin nakli için alman karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/873) (1) 
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450. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, T.R.T. Kurumunun 1988 yılında za
rar etmesinin nedenine ve sorumluları hakkında soruşturma açılıp açılmadığına İlişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/874) (1) 

451. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırk'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan 
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/875) (1) 

452. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının mer
divenleri ile merdiven korkulukları için yapılan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/876) (1) 

453. — 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) 

454. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Horzum'un, bazı milletvekilleri tarafından 
korunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/878) (1) 

455. — 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) 

456. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan İran vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) (1) 

457. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan Irak vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) (1) 

458. — Hakkârii Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1983 - 1984 öğretim yılından bu 
yana üniversite, yüksekokul ve yurtlarla ilişiği kesilen veya kaydı silıinen öğrencilere 
ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) 

459. — Kocaeli M'ildtvökil i Ömer Türkçakal'ın, Missuri Üniversitesi Siyasal! Bil
giler Fakültesince ülkemizle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin Başba
kandan sözllü soru.önergesi (6/886) (1) 

460. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Millî Savunma Bakanlığınca 12 Ey
lül 1980 tarihinden sonra açılan ihalelere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/887) (1) 

461. — Erzurum Milletvekili fsmail Köse'nin, «Başkanlık» veya «Şube Müdürlü
ğü» görevi yapan lise mezunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/817) 

462. — 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) 
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463. — Erzurum Milletvekili İsmail 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) 

464. — Erzurum Milletvekili tsmaü Köse'nin, Erzurum - İspir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

465. — tçel 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) 

466. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya Hinde ne zaman olimpik 
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

467. — 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) 

468. - - İsparta Milletvekili İbrahim 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) 

469. — Bingöl Milletvekili îlharni Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasî Şubesince gözaltına alındığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

470. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanlığı 
Makamının tarafsızlığına gölge düşürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/889) (1) 

471. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri İli Çukurca İlçesinde ko
ruculuk kabul etmeyen köylülerin bulunduğu köylerin etrafının mayınla döşendiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

472. — 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) 

473 i — İstanbul 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) 

474. — Adana Milletvekilli Abdullah Sedat Doğan'ın, «Eğitim - İş Kolu Kamu Gö
revlileri Sendikası» nın kuruluş başvurusuyla ilgili dilekçenin Ankara VaMüğince ka
bul edilmediği iddiasına ilişkin İçişten Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

475. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Devlet İhale Kanununun 44 üncü 
maddesi uyarınca verilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/892) (1) 
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476. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, konut «dindirme fonu için toplanan 
paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

477. — İsparta Milletvekilli İbrahim Gürdal'ın, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan işlemılere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

478. — 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) 

479. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İli Beytüşşebap İlçesine bağ
lı Dönmezler, Kovankaya ve Yassıtaş köylerindeki vatandaşlardan köylerini boşalt
malarının istendiği iddiasma ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

480. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Cumhurbaşkanlığının 1990 malî 
yılı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

481. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Mardin İli Dargeçit İlçesinde 30.5.1990 
- 1.6.1990 tarihlerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/896) (1) 

482. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Bayan Özal'ın Japonya ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/909) (1) 

483. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, küçük esnaf ve. çiftçilerin vergi 
cezalarının affedilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/910) (1) 

484. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birine işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/911) (1) 

485. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Beytüşşebap İlçesi 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) 

486. — 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) 

487 — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Bağ - Kur emeklilerinin yaşam 
standardının yükseltilmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

488. — 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) 
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489. — 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) 

490. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 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) 

491. — 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) 

492.; — 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) 

493. — Kütahya Milletvekili Melmıet Korkmaz'ın, silah taşıma ruhsatı verilen il 
genel meclisi üyelerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

494. — 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) 

495. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, T. C. Ziraat Bankasınca hayvan
cılık kredilerine uygulanan faiz oranına ilişkin Başbakandan sözdü soru önergesi 
(6/925) (1) 

496. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, 1990 yılı hac döneminde baş
vuruda bulunan ve hacca gidebilen vatandaşların sayısına ve hacı adaylarından alınan 
ücretlere ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

497. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Fırat Üniversitesinde çalıştırılan ge
çici işçilere sözleşmeye bağlı haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/927) (1) 

498. _ Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Karaman İli Ermenek İlçesinde 
Türkiye Emlak Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/929) (1) 

499. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

500. — 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) 

501. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü sotru önergesi (6/856) 
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502. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra İlçesi adlî teşkila
tının ne zamar kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

503. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak ili 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) 

504. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Çevrimli Köyünde meydana gelen 
olayla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

505. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, otomobil ithalinin neden olacağı 
sorunlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

506. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, bakanlıkların ve kamu iktisadî teşeb
büslerinin sosyal eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanabilme koşullarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

507. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir Devlet Bakanının gümrüksüz ola
rak yurda kaçak mal soktuğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/934) (1) 

508. —. Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı üst düzey bürokratların «Rabı-
tat-ül Alem-il İslam Teşkilatı» tarafından hacca davet edildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/935) (1) 

509. — 'Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Ankara Sigortanın Etibank tarafın
dan silin alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

510. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Muğla İli Milas İlçesi, Güllük 
Kasabası Dalyan bölgesinde yapılması düşünülen havaalanına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/937) (1) 

511. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Denizcilik Bankasınca, gemi alımı 
için kimlere ne miktar kredi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/938) (l) 

512. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, İLKSAN hakkındaki bazı yolsuzluk 
iddialarına ilişkin Millî Eğitim (Bakanından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

513. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 1990 yılı hacı adaylarının kar
şılaştıkları bazı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) (1) 

514. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, vatandaşlıktan çıkartılan bazı 
eski vatandaşlara farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/941) (1) 

515. — 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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516. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Eruh İlçesi Bingöl Köyünden bir 
vatandaşın ikibuçuk ay gözaltında bulundurulduğu ve konutunun güvenlik mensup
larınca yakıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) (1) 

517. — îzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resince Ankara Mesnevi Sokakta yaptırılan lojmanların tefriş ve tahsisine ve idarece 
bazı usulsüz işlemler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/943) (1) 

518. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Başbakanın İskenderun ve İkizce'ye 
yaptığı seçim gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 

519. _ Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, askerî helikopterlerin hangi hallerde 
kimin emri ile kullanıldığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/861) 

520. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, SiJopi 'ilçesi Derebaşı Köyünden zo
runlu olarak İlçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862) 

521. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, MİT'in Ankara Teşkilatında gö
revli sivil kökenli elemanların Doğu ve Güneydoğudaki illere sürüldüğü iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) (1) 

522. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi 
Liderinin bölücülük yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 

523. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1990 yılı hac döneminde Suudi 
Arabistan'da meydana gelen olayda bayatlarını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili ola
rak tazminat talebinde bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/864) 

524. - - Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Van İli Başkale İlçesi Yukarı Dik
men Köyünde 1.6.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) (1) 

525. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, Hacıbektaş Veli Müzesi girişinin 
sol tarafında bulunan mezarların külliye içerisinde başka yere nakledildiği iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) (1) 

526. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1990 yılı Haziran ayında Tunceli İli 
Ovacık İlçesi Çayüstü Köyünde ve 1.8.1990 tarihinde Mardin îli Kızıltepe İlçesi Ay
dın Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/947) (1) 

527. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, petrol ürünlerinin kullanımında tasarrufa 
gidilmesi için açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/865) 
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528. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan tahıl bedeli olarak çiftçilere verilen çeklerin karşılıksız çıktığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/948) (1) 

529. _ Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, Türkiye Vakıflar Bankası A. O. ile 
ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/949) (1) 

530. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Sarıgöl İlçesinin güneyin
deki kuşatma kanalının doldurulmasının neden olduğu sorunlara ve Ömerli Deresinin 
ıslahına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından Sözlü soru önergesi (6/950) (1) 

531. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut İdaresince İzmit - Yahya 
Kaptan'da yaptırılmakta olan konut inşaatlarının hangi firmalara ne kadar bedelle 
ihale edildiğine ve firmalara yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/951) (1) 

532. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Toprak Mahsulleri Ofisince Trak
ya yöresinde 22.7.1990 tarihinden bu yana çiftçilerden satın alınan tahılların bedelle
rinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/952) (1) 

533. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli Uludere İlçesi Ballı 
Köyünden bazı vatandaşların keyfî olarak gözaltına alındığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) (1) 

534. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince Macar 
İkarus Firmasından satın alınacak körüklü otobüsler için Ziraat Bankasınca teminat 
mektubu verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) (1) 

535. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İline bağlı Dereler ve 
Taraklı köylerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

536. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlete ait makam otolarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) (1) 

537. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Toprak Mahsulleri Ofisinin hu
bubat alımlarıyla ilgili ödeme koşullarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/960) (1) 

538. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlet yetkililerinin son altı ayda 
yaptıkları yurt dışı gezilerinin maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/962) (1) 

539. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, il genel meclisi üyelerine silah ruhsatı 
verilmesinde farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/870) 

540. — İçel Milletvekili M, tstemihan Talay'ın, körfez krizi nedeniyle ülke
mizin uğradığı ekonomik kayıplara ve bu kayıpların telafisi için hangi ülkelerce ne 
gibi taahhütlerde bulunulduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/964) (1) 
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541. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Etibank Mazıdağı Fosfat İşletme te
sislerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/966) (l) 

542. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, Türkiye Vakıflar Bankası A O . Genel 
Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

543. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Yalova - Gökçedere Köyünde şeriat çağ
rısı yaptığı iddia edilen bir kişi hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/968) (1) 

544. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Hatay'lı Öğretmenlere Hatay 
İlinde görev verilmediği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/969) (1) 

545. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Ardahan - Şavşat karayolunun ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve îskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/970) (1) 

546. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Zara - Suşehri Geminderesi yolu
nun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/971) (1) 

547. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Nusaybin'in Kuru Köyünde 26 -
29.8.1990 tarihlerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/977) (1) 

548. — Muğla Milletvekili Musa Gökbei'in, ülkemizde faaliyet gösteren sermaye 
şirketlerinden hangilerine kamu adına sermaye ortağı olunduğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/978) (1) 

549. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Romanya'dan ülkemize gelen tu
ristlere ve beraberlerinde getirdikleri eşyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/979) (1) 

550. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Göksün - Andırın ve 
Andırın - Kahramanmaraş yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/882) 

551. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, İzmir İli Bayındır İlçesi Sarıyurt Kö
yü çevresinde meydana gelen orman yangını nedeniyle bölgedeki köylülere Orman 
Genel Müdürlüğünce işçilik verilmediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/980) (1) 

552. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Menderes Deltasına ve bölgede 
uygulanacak olan «Sulak alanların ve bataklıkların kurutulması projesi»ne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/981) (1) 

553. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, beslenme bozukluklarının önlenmesi 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve hekimi bulunmayan sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 
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554. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir'in kurtuluş törenleri nede
niyle Atatürk Anıtı'na çelenk koymak isteyen Türkiye Birleşik Komünist Partisi yöne
ticilerine izin verilmediği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/884) 

555. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Çankırı İli Ugaz İlçesi Saraycık 
Köyünde 15.7.1987 tarihinde meydana gelen yangından zarar gören vatandaşlara ne 
gibi yardımlar yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/897) 

556. _ Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, soğuk demircilik meslek dalı için 
yazar kasa kullanma mecburiyetinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/898) 

557. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Bayat İlçesi İmrallı Köyüi 
Sağlık Ocağının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/899) 

558. _ Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Çay - Dinar karayoluna ve Afyon İli 
Emirdağ İlçesine bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

559. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Emirdağ İlçesine bağlı bazı kasaba ve 
köylere otomatik telefon santralı verilip verilmeyeceğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/901) 

560. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Tatarlı Kasabasında daha 
önce kapatılan jandarma karakolunun yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

561. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İlinin ne zaman doğal 
gaza kavuşturulacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) 

562. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde kapalı bulunan 
okul sayısına ve öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/904) 

663. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin'de nakliyat işiyle uğraşan 
şoför ve nakliyecilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

564. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İline bağlı köylerin içme 
suyu ve yol sorunlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/906) 

565. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Bingöl İli Sıtma Savaş Kurumunda 
görevli bir sağlık "memurunun emekliye ayrılış nedenine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/907) 

(26 ncı Birleşim) 
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566. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Aşağı Sakarya Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

567. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İlindeki Gökçeören batak
lığının kurutulması ve Çark Deresinin ıslahı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

568. —Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

569. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magıc Box Şirketine Türkiye Kal
kınma Bankasınca kredi verilip verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/923) 

570. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 1991 yılı Yunus Emre tanıtım 
ve kutlamaları için ne gibi hazırlıklar yapıldığına ilişkin 'Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/924) 

571. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antbirlik Yönetim Kurulunun feshe
dilmesinin nedenine ve bu kuruluşun borçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret ©akanından 
sözlü soru önergesi (6/953) . 

572. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Eskişehir özel Tip Cezaevinin konu
muna ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

573. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, işkence nedeniyle polisler aleyhine 
açılan bir davaya bakan yargıçların tehdit edildikleri iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/955) 

574. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra hangi be
lediyelere ne miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük 'Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 

575. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, televizyonda yayınlanan «32 nci 
Gün» programına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

576. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, yabancı dil eğitimi yaptırmak ama
cıyla 26.3.1989 tarihinden sonra yurt dışına gönderilen basın mensuplarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) 

577. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra proje 
karşılığında hangi belediyelere ne kadar yardım yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/975) 

578. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Mahallî İdareler Genel Müdürlü
ğünce 26.3.1989 tarihinden sonra proje karşılığında hangi belediyelere ne kadar yar
dım yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1'Ü — 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile İçişleri ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm komisyonları raporları (1/478) (S. Sayısı : 461) (Dağıtma tarihi : 
18.10.1990) 

2. — Çanakkale Milletvekili M. Cumhur Ersümer ile Kars Milletvekili Yasin 
Bozkurt'un; 2820 Sayılı Siyası Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kânun 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 Saydı 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) 

4. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan 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 Saydı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Saydı Borçlar Kanununun 83 üncü Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Saydı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırümasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) 
S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

6. — 765 Saydı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile içel 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 SakaUıoğlu'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) 
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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) 

10. — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S, Sayısı : 405) (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 istanbul 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) 

12. — 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) 

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 iki 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 içişleri 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 Saydı 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) , 
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17. — içel 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) 

18. — 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 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) 

20. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve içleri Komisyonu Raporu (2/239) (S.. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

21. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

22. — İzmir 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 : 
17.5.1990) 

23. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu iktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki 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 ibrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kak 
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 ibrahim 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 ibrahim 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) 
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27. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

28. — Malatya Milletvekili ibrahim 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 ibrahim 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) 

30. — istanbul 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. — istanbul 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. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanbk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

33. — içel 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'm, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı^ 
rılması Hakkında Başbakanbk 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 ilişkin 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) 
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X 37. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında işbirliği 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, izin 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) 

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) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1990) 

40. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağılma tarihi : 17.10.1990) 

41. — 2954 Sayılı Kanunun 13 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/744) (S. Sayısı : 463) (Dağıt
ma tarihi : 18.10.1990) 

42. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma ta
rihi : 25.10.1990) 

X 45. - - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/605) 
(S. Sayısı : 467) (Dağıtma tarihi : 25,10.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




