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A) YAZILI SORULAR. VE CEVAPLARI 230 
1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Mardin tli Derik İlçesinde göze

tim altına alınan bir vatandaşın ölüm nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1711) 230:232 

2. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Devlet Meteoroloji tşleri Genel 
Müdürlüğü için gerçekleştirilen bilgisayar alımlarına ilişkin Başbakandan soru
su ve Devlet Bakanı Recep Ercüment Konukman'ın yazılı cevabı (7/1753) 232:233 

3. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, nezarethanelerde işkence yapıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'
nun yazılı cevabı (7/1757) 233 

4. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, Bakanlar Kurulunca vergi muafi
yeti tanınan vakıflara ve bu nedenle vazgeçilen fiilî vergi tutarına ilişkin sorusu 
ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin yazılı cevabı (7/1764) 234:240 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
izmir Milletvekilleri : - ' 
M. Turan Bayazıt, Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın, 17 Aralık 1990 tarihinde Konya'da yaptığı 

konuşmayla, Atatürk'ün manevî kişiliğinin, eserlerinin ve fikirlerinin tartışmaya açılmasına 
neden olabilecek sözlerine; 

Ahmet Ersin, METAŞ işçilerinin sorunlarına ve 
Niğde Milletvekili Mahmut öztürk de, söküm avansları ödenmeyen pancar üreticilerinin 

içinde bulundukları sorunlara; 
İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, (6/1031) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 

önergesi okundu, sorunun geri verildiği bildirildi. 
Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yük

seköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin (h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonları (2/242) (S. Sayısı : 397), 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyon (3/905) (S. Sayısı : 403), 

Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 2802 Sayılı Hâkim
ler 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 (2/269) (S. Sayısı : 409); 

Raporlarının görüşmeleri, komisyon ve hükümet yetkilileri Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından, ertelendi. 

1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında (1/481, 3/583) (S. Sayısı : 155'e 1 inci Ek) kanun Tasarısı ile; 

7.5.1964 Tarihli ve 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat 
Verilmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkında (2/227) (S. Sayısı : 413) ve 

657 Sayılı devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendinin Beşinci Fıkrası
nın Yeniden Düzenlenmesine ilişkin (2/89) (S. Sayısı : 414) 

Kanun Tekliflerinin, yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildikleri ve kanunlaştıkları 
açıklandı. ' 

15 Ocak 1991 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime saat 17.40'ta son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Aytekin Kötü 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Konya Edirne 

Kadir Demir ismail Üğdül 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
14 . 1 . 1991 Pazartesi 

Tasanlar 
1. — Avrupa tmar ve Kalkınma Bankasının Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uy

gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/776) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 8.1.1991) 

2. — Asya Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/777) (Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geUş tarihi : 11.1.1991) 

Tezkere 
1, — Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşların 1989 Yılı Faaliyetle

ri, Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplarına Ait Raporların Sunulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezke
resi (3/1509) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.1.1991) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, Balıkesir Sağlık Müdürlüğünce 1989-1990 

yıllarında açılan ihalelere ve bazı ihalelerle ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1791) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.1.1991) 

2. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, TARİŞ'in 31.12.1990 tarihi itibariyle 
gerçekleştirdiği üzüm ve pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1792) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.1.1991) 

3. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Futbol Federasyonuna ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/1793) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.1.1991) 

4. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Balıkesir'de şehir içinde kalan demiryolla
rında meydana gelen kazaların önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1794) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.1.1991) 

5. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, arazileri 8 inci Topçu Alayı yerleşim sahasında 
kalan vatandaşların sorunlarına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1795) 
(Başkanlığa geUş tarihi : 10.1.1991) 

6. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1980 yılından bugüne kadar kendi istekleriyle 
emekliye ayrılan jandarma subay ve astsubaylarına ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1796) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.1.1991) 

7. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, maden işçilerinin yürüyüşlerini görüntülemek 
üzere basın mensupları için kiralanan helikopterin pilotlarının gözaltına alındığı iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1797) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.1.1991) 

8. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Muğla İli Milas İlçesi Emniyet Müdürü hak
kındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1798) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 10.1.1991) 

9. — Kocaeli Milletvekili Ömer TUrkçakal'ın, Cumhurbaşkanının 3628 sayılı Yasaya göre 
mal beyanında bulunup bulunmadığına ve bir inşaat şirketinin 1984 yılından bugüne kadar 
Devletten aldığı ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1799) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 10.1.1991) 

10. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Muğla İli Bodrum İlçesi Turgutreis Kasabası 
Jandarma Karakol Komutanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1800) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.1.1991) 

11. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Güney Ege Linyitleri İşletmesi Söke Kö
mür Ocağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/1801) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.1.1991) 
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12. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın ANFİ projesi kapsamında İtalya'dan ya
pıldığı iddia edilen inek ithaline ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1802) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.1.1991) 

13. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz'e atılan zehirli varillerle ilgili 
iddialara ve çevre koruması mevzuatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1803) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.1.1991) 

14. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Çağdaş Hukukçular Derneği Üyesi olan bazı 
avukatların gözaltına alındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1804) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 11.1.1991) 

15. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Geçici Barınma Merkezinde ka
lan bir Irak'Iının 17.12.1990 tarihinde gözaltına alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/1805) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.1.1991) 

16. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Halkın Emek Partisi içel ti Yönetim Kurulu 
üyelerinden birine ajan olarak çalışması için baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/1806) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.1.1991) 

Genel Gönüme Önergesi 
1. — Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı ve 56 arkadaşının, Hükümetin körfez kri

zine ilişkin politikası ve yaklaşımları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/35) (Başkanlığa geliş tari
hi : 12.1.1991) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 3083 numaralı Kanu

na göre gerçekleştirilen toprak dağıtımı konusunda Ceylanpınar köylülerinin karşı karşıya bu
lundukları sorunlan ve bu sorunların çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/132) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.1.1991) 

15 . 1 . 1991 Sah 

Teklif 
1. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, 15.7.1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasaport Kanu

nunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi (2/460) (içişleri Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 11.1.1991) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yılmaz Güney'e ait filmlere ilişkin Başbakan

dan yazılı önergesi (7/1807) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.1.1991) 
2. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumunca Şanlıurfa'da ya

pılan sınavla ilgili iddalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1808) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.1.1991) 

3. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ortaöğretim kurumlarında müdür olarak görev ya
pan Din dersi öğretmenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1809) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 14.1.1991) 

4. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Anayasa Mahkemesinin kurulduğundan bugüne ka
dar iptal ettiği kanun ve kanun hükmünde kararnamelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/1810) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.1.1991) 

5. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, müdürlük görevlerini Din dersi öğretmenlerinin yü
rüttüğü iddia edilen sağlık meslek liselerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/1811) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.1.1991) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma SaaÜ : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa San gül (İstanbul), Ali Sami Akkaş (Balıkesir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64 üncü Birleşimini açıyorum. 
III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını, yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. , 

(İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'ye kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Genel Kurulu ziyaret eden Pakistan islam Cumhuriyeti Millet Meclisi Başkanı ve beraberin

deki Parlamento Heyetine Başkan tarafından Hoşgddiniz" denilmesi 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının resmî davet

lisi olarak ülkemizde bulunan Pakistan İslam Cumhuriyeti Millet Meclisi Başkanı Sayın Go-
hâr Eyüb Han ve beraberindeki Parlamento Heyeti şu anda Meclisimizi onurlandırmış bulun
maktadırlar. 

Kendilerine, Yüce Heyetiniz adına, hoşgeldiniz diyorum. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, Körfez krizi konusunda, İçtüzüğün 60 inci maddesinin ikinci fıkra

sına göre, Hükümet adına açıklamada bulunmak üzere, Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Kurtce-
be Alptemoçin söz istemiş bulunmaktadır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

B) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. —Genel Kurulun 15.1.1991 Salı günkü birleşiminde Hükümetin gündem dışı açıklama yap

ması üzerine grupların yapacakları konuşma sürelerine ilişkin Danışma Kurulu Önerisi 
BAŞKAN — Sayın Alptemoçin'e söz vermeden önce, bu konuda Danışma Kurulunun bir 

önerisi vardır; okutup, bilgilerinize ve oylarınıza sunacağım : 
Danışma Kurulu önerisi 
No. : 77 Tarih : 14.1.1991 
Genel Kurulun 15.1.1991 Salı günkü Birleşiminde, İçtüzüğün 60 inci maddesinin ikinci fık

rasına göre, Hükümetin gündem dışı açıklaması ile, bu açıklama üzerine grupların yapacakla
rı konuşmaların 30'ar dakika olması, Danışma Kurulunca önerilmiştir. 

İsmet Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Yasin Bozkurt Onur Kumbaracıbaşı 

Anavatan Partisi Grubu Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Başkanvekili Grubu Başkanvekili 

Vefa Tanır 
Doğru Yol Partisi Grubu 

Başk'anvekili 
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BAŞKAN — Danışma Kurulunun okunmuş bulunan önerisini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

C) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in, Körfez krizine ilişkin gündem dışı açıkla

ması ve DYP Genel Başkam İsparta Milletvekili Süleyman Demirel, SHP Genel Başkanı izmir Millet
vekili Erdal inönü ve ANAP Genel Başkam ve Başbakan Yıldırım Akbulut 'un grupları adına konuşmaları 

BAŞKAN — tik sözü, Hükümet adına, Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'e 
veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Körfez bunalımının bugün varmış olduğu tarihî dönemeçte, Hükümeti
mizin, güncel gelişmeleri nasıl değerlendirdiğini ve bunalımın aşılmasında ulusal çıkarlarımı
zın azamî titizlikle korunmasını teminen nasıl bir hareket tarzı izlemeyi öngördüğümüzü arz 
etmek için huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Irak'ın, Kuveyt'i istilası ve daha sonra ilhakıyla başla
yan Körfez krizi, aylardır harcanan diplomatik çabalara ve uluslararası camianın, Irak saldır
ganlığının sonuçlarının barışçı yolllarla ortadan kaldırılmasına yönelik kollektif gelişmeler ışı
ğında sürdürülen tüm ikna çabaları ve uyarılara rağmen, bugünkü, kritik tarih itibariyle, maa
lesef, çözülememiş bulunmaktadır. 

Vaktinizi, bunalımın nasıl meydana geldiğini çok detayları ile anlatarak almak istemiyo
rum; ama, meseleye doğru teşhis koymak için, müsaadenizle, işi başından itibaren kronolojik 
bir çerçeve içinde sizlere arz etmek istiyorum : 

Kriz, Irak'ın, ister tarihî ister ekonomik olsun, birtakım nedenler ileri sürerek, Kuveyt'i, 
önce işgali ve sonra ilhakıyla başladı. Uluslararası hukuka, komşuluk münasebetlerine ve mil
letlerarası teamüllere uymayan bu husus, bütün dünya ülkelerinin tepkisiyle karşılaştı. Bu du
rumun ortadan kaldırılması, yanlışlığın düzeltilmesi ve 2 Ağustos öncesi şartların yeniden ih
das edilmesi için, Birleşmiş Milletler, geçen zaman içinde, Güvenlik Konseyinde 12 karar aldı. 
Bu kararların hepsinde Irak'ın tutumu kınandı, 2 Ağustos öncesi şartların tekrar ihdas edil
mesi için gerekenin yapılmasına Irak davet edildi ve eğer bu şartlar yerine gelmezse, alınması 
gereken tedbirler bu kararlarda ortaya kondu. 

Bu tedbirlerin başında, hepinizin bildiği gibi, ambargo uygulaması gelmekteydi. Ulusla
rarası camia, Irak'la, ekonomik, ticarî her türlü irtibatını kesti; Irak, bir yalnızlığa itildi. Ulus
lararası camia, bu tedbirlerin Irak'ı yolundan döndüreceğine inanıyordu, yapılan yanlışın dü
zeltileceğine inanıyordu ve meselenin barışçı bir şekilde çözüleceğine inanıyordu. Ancak, ge
çen zaman içinde yapılan çabalar, maalesef, şu ana kadar müspet bir netice vermemiştir. Son 
karar ile, Irak'a, o tarihte dört ay geçmiş olmasına rağmen, 45 günlük ilave bir süre daha veril
miştir. Bu süre içinde, Irak'ın, askerlerini şartsız olarak Kuveyt'ten çekmesi istenmekte ve eğer, 
bu süre zarfında Irak bu hususu gerçekleştirmezse, o zaman, bunu yaptırmak için, ilgili hükü
metlere, devletlere, kuvvet kullanmak dahil, her türlü yola başvurmaları imkânı verilmiş ve 
diğer ülkelere de, böylesi faaliyet içinde olacak devletlere her türlü yardımı yapmaları konu
sunda çağrıda bulunulmuştur. 
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Sayın milletvekilleri, 45 gün de bitiyor. Son 45 günlük sürenin bitmesine sadece birkaç 
saat kaldı. Türkiye olarak biz ve uluslararası camia, meselenin barışçı bir şekilde çözüleceğine 
dair inancımızı ve ümidimizi kaybetmiş değiliz. Bu noktada tekrar etmek istiyorum ki, Irak, 
bütün bu çabaların, alınan tedbirlerin, yapılan müracaatların sonunda, yaptığı yanlışı düzelt
me kararını alır, kuvvetlerini çekmek için gereken teşebbüsleri ve bildirimleri yaparsa, bu me
sele, kimsenin burnu kanamadan halledilir. 

Dünya, işbirliği, güvenlik, barış ve huzur için çok önemli aşamalar geçirmiş, geçtiğimiz 
günlerde Avrupa'da, hepinizin bildiği AGİK süreci tamamlanmış, anlaşmalar imzalanmıştır. 
Dünya milletlerinin, barış, dayanışma ve istikrar için çok önemli kararlar aldığı bu günde, dünya 
barışını tehdit eden durumun ortadan kaldırılması, muhakkak ki, hepimizin en önde gelen he
defi ve temennisidir. 

İHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — Sayın Başkan, birileri orada artistlik yapıyor... 
SEYÎT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Neyin fotoğrafı çekiliyor; açıklansın da biz de 

öğrenelim. 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Gürültüsü yok, patırtısı yok, niye rahatsız oluyorsunuz 

yani... 
BAŞKAN — Sayın Türkcan, ben, değerli arkadaşlarımdan, yakışır zarafette ima ile rica

da bulundum, yeteri kadar da o pozlar verildi; noktalarsak daha uygun olur. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Çok teşek
kür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetimizin bu konu ile ilgili aldığı kararlar ve 
sürdüregeldiği tedbirler bölümüne geçmeden önce, geçen zaman içinde ülkemize pek çok dev
let adamının gelmiş olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bunlar arasında, Amerika Dışişleri Ba
kanı, İngiltere Dışişleri Bakanı, İrlanda Dışişleri Bakanı, Tunus Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri 
Bakanı, Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı, NATO Genel Sekreteri, Batı Avrupa Birliği Genel 
Sekreteri, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri sayılabilir. 

Yaptığımız temaslar sırasında, ülkemizi ziyarete gelen tüm bu devlet adamları hep aynı 
fikri savunmuşlardır. Hepsinin dediği, "Yapılan yanlıştır", hepsinin dediği, "Sadece bölge ba
rışının tehdidi değil ama, dünya barışının tehdididir bu yapılan eylem ve mutlaka barışçı bir 
şekilde sonuçlandırılmalıdır" ve yine hepsinin, bu lafların arkasından ilave ettikleri husus ise, 
"Eğer barışçı yollar tükenirse, gereken mutlaka yapılmalıdır. Yapılmalıdır ki, bundan sonra 
aynı istikamette bir eylem içinde olacak bir saldırgan, buradan ders alsın ve bu eylemi bir daha 
yapmasın" şeklindedir. 

Bugün, "Yaşadığımız gün içinde, bugün yaşadığımız zaman içinde, 21 inci Yüzyıla girer
ken, artık, hiçbir devlet, daha güçsüz, yanıbaşındakini, sebepleri ne olursa olsun, işgale kal
kışmasın, bölge barışını, dünya barışını bozmak için kendisinde cesaret bulmasın" düşünce
siyle, dünyada ilk defa, bir eylem karşısında, bu kadar yaygın, bu kadar güçlü ve bu kadar 
kararlı bir koalisyon oluşmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, tabiî ki, bu olaylar olurken, milletlerarası kuruluşlar, ilgili organi
zasyonlar, ilgili devlet adamları çabalar harcarken, bazen bu çabalar yanlış şekilde yorumlan
mış; belki de, bu çabalar, uluslararası koalisyonun aslında o kadar güçlü olmadığı, aslında, 
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alınan kararlarda söylenen sözlerin ifade ettiklerinin, hiç de öyle ciddî bir şekilde ortaya konu
lamayacak ifadeler olduğunu düşünmüş olabilir; belki de bu yüzden, Irak yönetimi, meselenin 
bir silahlı çatışmaya dönüşmesine sadece birkaç saat kalmış olmasına rağmen, hâlâ, "Dedikle
rimi yaptırabilir miyim?" anlayışı içinde bir tavır koymaktadır; bilemeyiz... 

Bazen, akıllara şu sual geliyor : Herkes birtakım şeyler yapıyor; acaba bizim Hükümeti
miz, acaba bizim devlet adamlarımız bu istikamette bir şeyler yapmıyorlar mı?.. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimizin bu konuda tutumu ortada. Hükümetimiz, işin ba
şından beri, Körfezle ilgili politikasını net, açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bizim, yapılan 
eylemi tasvip etmemiz mümkün değildir; bizim, bu meselenin, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi kararlan çerçevesinde çözülmesi konusunda kararımız ve dileğimiz açıkça ortadadır; 
"Biz, harp istemiyoruz, meselenin barışçı bir şekilde çözülmesini istiyoruz" diyerek, işin ba
şından itibaren arzumuzu ve irademizi ortaya koymuşuz, tşte bu nedenle, ambargonun uygu
lanmasından itibaren, Türkiye, vaziyetini almış; Irak'la ekonomik ilişkilerini kesmiş, Türkiye 
üzerinden transit ticarete son vermiş, Türkiye'deki petrol boru hatlarından Irak petrolünün 
geçmesini durdurmuş ve uluslararası kontrol mekanizmasına katılarak, ambargonun herhangi 
bir şekilde delinmesine fırsat vermemiştir. 

Türkiye, bu işlemleri yaparken, bir taraftan da, Türkiye'nin savunması, ulusal bütünlüğü
nün idame ettirilmesi için gereken her türlü tedbire başvurmuş, NATO camiası içinde, Türki
ye'ye herhangi bir tecavüz olduğu takdirde, bu tecavüzün, ittifaka yönelik bir tecavüz olduğu
nu ilan ve tescil ettirmiştir. NATO ittifakında olan Türkiye'ye, Irak tarafından bir saldırı olur
sa bu saldırı, NATO tarafından, ittifaka yapılmış bir saldırı olarak kabul edilecek ve NATO 
ülkeleri, bu saldırıyı defetmek için, Türkiye'nin yanında yer alacaklardır. 

Türkiye'nin ambargo ve diğer ekonomik tedbirler nedeniyle uğradığı ekonomik zararların 
-kısmen de olsa- telafi edilebilmesi, kısa vadede ihtiyaçlarının giderilmesi ve uzun vadedeki 
problemlerinin halledilmesi için, uluslararası çabalarımız başlatılmış ve bunların sonuçlan alınmış 
ve alınmaya da devam edilmektedir. 

Kuveyt ve Irak'taki vatandaşlarımızın, tehlike bölgesinden zamanında tahliyeleri temin olun
muş; halkımızın, bunalımın getirdiği ve getirebileceği ekonomik sıkıntılardan asgarî ölçülerde 
etkilenmesini sağlamak bakımından her türlü tedbir alınmıştır. 

Nihayet, Hükümetimiz, gelişmeleri dikkatle takip ederek, bir taraftan, uluslararası koa
lisyonun destekçisi olarak bir vaziyet almış, diğer taraftan -ama, her şeyin ötesinde ve her şey
den önemli olarak- ulusal güvenliğimizin bekası, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün sürdürül
mesi için gerekli planları yapmış ve bu planları uygulamaya koymuştur. 

Değerli milletvekilleri, bu tedbirler arasında, hatırlayacaksınız, NATO'nun, kanat ülkele
rin savunmasını güçlendirmek için kurmuş olduğu "Çevik Kuvvet" olarak tarif veya tercüme 
edilmiş olan birliklerin bir kısmının Türkiye'ye davet edilmesi vardır. 

NATO'da işlemlerin belli bir gizlilik içinde sürdürülmesi, kararlar alındıktan sonra bunla
rın kamuoyuna açıklanması gerekir. Maalesef, Türkiye, hakkı olan bu kuvvet istemini yaptık
tan sonra, mesele, konuşulup, karar mercileri tarafından karara bağlanmadan basına sızmış 
ve sanki, Hükümet bunu ilan etmiyor, Hükümet saklı bir iş yapıyormuşcasına kamuoyuna yan
sıtılmak istenmiş ve bu konuda haksız bir tartışma başlatılmıştır. Ancak, hepinizin malumları
dır. NATO, yıllar önce kurulmuş bir ittifaktır, dünya barışının idamesi için başarılı rolü olan 
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bir ittifaktır. Bu ittifakın nasıl çalışacağı, Taleplerin kim tarafından, ne zaman, nasıl yapılaca
ğı, böyle bir talep olduğunda hangi organların toplanıp, karar alacağı, bu kararların ne za
man, kimler tarafından kamuoyuna ilan edileceği yazılmış, çizilmiş, NATO dokümanları ha
linde istif edilmiştir. 

tşte, bu normal akış sırasında meydana gelen bir basına sızma, meseleyi, Türk Hükümeti
nin sanki bir yanlışı gibi, kamuoyuna yansıtma fırsatını, maalesef, bazı kimselere, bazı kuru
luşlara vermiştir; ama, hep beraber gördük, mesele, o dokümanlarda yazıldığı gibi devam etti; 
müracaat, yetkili kurullarda incelendi ve kararlar alındı, NATO'nun çevik kuvvetine ait hava 
unsurunun belli bir bölümü Türkiye'ye geldi ve konuşlandırıldı. 

Hepinizin malumu olduğu üzere, bu kuvvetler, Türk savunmasının güçlendirilmesi için 
bir önemli unsurdur; ama, bir taraftan da, Irak dahil herkese, NATO'nun, Türkiye'nin yanın
da olduğunun bir mesajıdır. Bu, herkes tarafından, Türkiye'ye olabilecek bir saldırının, NATO 
tttifakına yapılmış bir saldırı olarak kabul edileceğinin bir ifadesi olarak kabul edilmesi gere
ken bir husustur. 

Mesele ortaya çıkmış ve şimdi, bu tartışma, çok şükür bitmiştir. 

Hükümetimiz, aldığı kararlar çerçevesinde, Büyük Millet Meclisimize de müracaat etmiş
tir. Büyük Millet Meclisimize müracaatından sonra, Anayasa gereği, gelişmeleri takip etmek. 
Türkiye'nin âli menfaatlarının icap ettirdiği hallerde, bazı yetkileri kullanmak için müracaat 
etmiş ve bunun sonucunda, hepinizin hatırladığı gibi, 107 ve 108 sayılı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kararları istihsal edilmiştir. 

Değerli milletvekillerimiz, gene, konuya bakarken, net bir görüş sağlayabilmek için, mü
saade ederseniz, her iki kararı da, çok hızlı bir şekilde sizlere arz etmek istiyorum. Eğer müsa
ade ederseniz, kararların sadece önemli bölümlerini okuyacağım. 

107 sayılı kararda şöyle diyor : "Ülkemize bir tecavüz vukuu halinde derhal..." 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Orası değil, savaş ilanı... 
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Baştan oku

yayım efendim, müsaade eder misiniz? 

"Irak'ın Kuveyt'i işgali ve sonrasında meydana gelen ve ülkemizi yakından ilgilendiren 
olaylar sebebiyle, Türk devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmesi muhtemel 
gelişmeler karşısında, Anayasanın 117 nci maddesine göre, millî güvenliğin sağlanmasından ve 
silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından Yüce Meclise karşı sorumlu bulunan 
Hükümete, ülkemize bir tecavüz vukuu halinde derhal mukabele edilmesi maksadına münha
sır olarak, savaş hali ilanı, silahlı kuvvetlerin kullanılması, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı 
ülkelere gönderilmesi veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması konularında, Ana
yasanın 92 nci maddesi uyarınca izin verilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12.8.1990 ta
rihli 126 nci Birleşiminde kararlaştırılmıştır." 

Karar 108 : "Irak'ın Kuveyt'i işgal ve ilhak etmesi sonucu ortaya çıkan Körfez krizi sebe
biyle, öncelikle Ortadoğu'da barışın ve istikrarın yeniden tesisini ve ülkemizin muhtemel tehli
kelere karşı güvenliğinin idame ettirilmesini sağlamak; kriz süresince ve sonrasında hâsıl olabi
lecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin yüksek menfaatlarını etkili bir şekilde kollamak, 
hadiselerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamaya yönelik süratli ve dina
mik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere; lüzum, hudut ve şümulü Hükümetçe 
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takdir ve tayin olunacak şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine ve 
yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca izin 
verilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5.9.1990 tarihli 3 üncü Birleşiminde kararlaştırılmıştır." 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimiz, Anayasa gereği, muhtemel gelişmeleri de dikkate al
mak suretiyle, biraz önce heyetinize arz ettiğim iki kararı istihsal etmiştir. Olayların gelişmesi 
paralelinde, Çevik kuvvetin hava unsurunun belli bir bölümünün Türkiye'ye davetini mütea
kip, Türk savunmasının pekiştirilmesi için, gene, NATO üyesi ülkelerden, füzelere karşı kulla
nılan Patriot füzelerinin getirilmesi için talepkâr olunmuştur. Havada füzeleri vurmak için ge
liştirilmiş olan Patriot sistemlerinin Türkiye'ye gelmesi kabul edilmiş; bu sefer, kaideler titiz
likle uygulanarak, karar istihsal edildikten sonra, Türkiye'ye füze gönderecek ülkeler ile Tür
kiye, aynı anda açıklamaları yapmışlar ve bu füzelerin Türkiye'ye intikali için gereken kararlar 
alınmıştır. Bu füzelerin de Türkiye'ye gelmesi, gene, Türk savunma gücünün artırılması ve cay
dırıcı niteliği haiz oldukları içindir. 

Değerli milletvekilleri, bu arada, bölge güvenliğinin sağlanması, sınırımızın hemen öte
sinde çıkması muhtemel bir çatışmanın ülkemize sıçramasının önlenmesi ve Türkiye'nin, her
hangi bir şekilde bir oldubittiyle karşı karşıya bırakılmaması için bir dizi tedbir alınmıştır. Bu 
tedbirler meyanında, bölgeye, belli bir plan çerçevesinde bazı birliklerimiz gönderilmeye baş
lanmış ve gönderilmeye devam edilmektedir. 

Yöre halkının ekonomik bir sıkıntıya düşmemesi için, bir olay halinde panikle karşılaşıl-
masına engel olunması için, sivil savunma hizmetleri ve lojistik desteğin o bölgeye kaydırılma
sı başlatılmış ve devam edilmektedir. 

SALtH SÜMER (Diyarbakır) — Hiçbir gaz maskesi gönderilmedi Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın Baş

kan, çok değerli milletvekilleri; fevkalade kritik bir yeri vardır Türkiyemizin. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Gaz maskelerini oraya göndersinler! 
BAŞKAN — Efendim, yerinizden müdahale etmeyin. Zaten, Sayın Bakan bilgi veriyor. 

Lütfen, Sayın Alınak... Sayın Koçak... 
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Türkiyemiz, 

bir taraftan, Batı ile Doğu arasında; bir taraftan da Kuzeyle Güney arasında bir köprüdür; Tür
kiyemiz, bir Karadeniz ülkesi, bir Akdeniz ülkesi, bir Ortadoğu ülkesidir. Türkiye, yüzyıllar
dan beri, Irak'la, Suriye ile İran'la ve diğer Ülkelerle komşu olarak yaşamaktadır. Son on sene 
içinde, her türlü tahrike ve bütün tersliklere rağmen, Türkiye, Ortadoğu'da istikrar ve barış 
unsuru olma özelliğini sürdürmek için çaba sarf etmektedir. Türkiye, Irak'la olan ilişkilerini, 
özellikle ekonomik ilişkilerini geliştirmek için, zamanında, büyük fedakârlıklara katlanmıştır. 
Sekiz sene süren İran-Irak Savaşında tarafsız kalmış ve hatta, zaman zaman, Irak'a, hepinizin 
bileceği ve bazen miktarı üzerinde tartıştığımız gibi, kredi açmıştır. Türkiye, Irak'ın, savaş son
rasında hemen ortaya koyduğu su meselesiyle ilgili olarak ve Irak'ın bu meseleyi ortaya koyuş 
tarzıyla ilgili olarak, kendisinden beklenebilenin üstünde bir sabır göstermiş ve meselenin bir 
problem, bir kriz oluşturmaması için azamî gayreti sarf etmiştir. 

Değerli arkadaşlar, bir kriz var. Temenni ediyoruz ki, bu kriz barışçı yolla çözülsün; ama, 
hangi yolla çözülürse çözülsün, biz, Türkiye olarak, Irak'ın yanıbaşında yaşamaya devam ede
ceğiz, bu ülkeyle komşuluğumuzu sürdüreceğiz. Türkiye'nin problemi işte burada başlamakta
dır. Biz, bir taraftan, komşuluk münasebetlerimizi herhangi bir şekilde haleldar etmemek, 
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kriz öncesi belli bir seviyeye gelmiş olan münasebetlerimizi, krizden sonra, bıraktığımız yerden 
daha da geliştirerek devam ettirmek; ama, bir taraftan da, ülkemizin güvenliğini eksiksiz bir 
şekilde sağlamak mecburiyetinde olan bir ülkeyiz, İşte, bizim problemlerimiz burada başla
makta ve kilit noktası burası olmaktadır. 

Şöyle bir sual akla gelebilir : "Efendim, bütün bunları aşmak için Türk Silahlı Kuvvetle
rinin gücü yok muydu?" Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücü vardır. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülke
nin savunması ve güvenliği için gereken her türlü tedbiri alır; ama, Türk Hükümeti, bu tedbir
lerin yanma ilave tedbirler almak özenini ve gayretini de göstermektedir. Hiçbirimizin arzusu, 
orada bir Türk insanının, Türk askerinin, Türk evladının burnunun kanaması değildir; mese
lenin, bizim dışımızda bir yerlerde ve inşallah barışçı bir şekilde çözülmesi arzumuzdur. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin bir geleneksel politikası var. Bu geleneksel politika, Tür
kiye'ye yönelik tehditler olduğu takdirde, Türkiye'nin, dışarıdan bir problemle, bir meseleyle 
karşı karşıya kaldığı takdirde, ulusal birliği hemen oluşturuvermesidir. Ben, bu ulusal birlik 
ve beraberliğin, bu ulusal ittifakın, bugün de mevcut olduğuna inanıyorum; hiçbir arkadaşı
mın, bunun aksini düşündüğünü asla zannetmiyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Eğer, Türkiye'yi tehdit eden bir problem var ise, bir tehdit var ise; o ittifak mevcuttur ve 
hepimiz, memleketimizin güvenliğini, çotuğumuzun çocuğumuzun yarınım temin etmek, bu 
ülkede huzur ve barışın devamını sağlamak için, gerekeni elbet hep birlikte yaparız. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Biraz da üslerden bahsedin; üsler ne olacak? 
BAŞKAN — Sayın Koçak, lütfen... 
TEVFÎK KOÇAK (Ankara) — Efendim, soru sordum. 
BAŞKAN — Hayır efendim, böyle bir usulümüz yok. 
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Şu hususu 

bir kere daha ifade etmek istiyorum ki, bugün hepimize düşen tarihî sorumluluk, birilerinin 
Türkiye üzerinde herhangi bir yanlış hesap yapmamasıdır. Biz, burada, bu ulusal ittifakın mevcut 
olduğunu, dosta düşmana; içeride dışarıda, herkese, açık bir şekilde söylemek mecburiyetin
deyiz. Bunu söylemek mecburiyetindeyiz ki, Türkiye üzerinde yanlış hesaplar yapılmasın, Türkiye 
üzerinde herhangi bir kimsenin, şu veya bu şekilde bir emeli olmasın. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimizin, almaya başladığı tedbirler meyanında, dün bir ted
bir daha almıştır. Bu tedbir, Türkiye'deki üslerimizden belli birine getirdiğimiz NATO Çevik 
Kuvveti hava unsuruna ilaveten, Amerika Birleşik Devletlerine ait 48 uçaklık bir kuvvetin geti
rilmesidir. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Bu ayıp size yeter. 
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — "bu kuvve

tin getirilmesi acaba mümkün müdür? Bu kuvvetin getirilmesine müsaade etmek Türkiye Hü
kümetinin yetkisi dahiljnde midir?" gibi sualler akla gelebilir. 

Biraz önce sizlere arz ettim; burada almış olduğumuz bir karar var. Bu karar, herhangi 
bir şarta bağlı olmaksızın, gelişmeler dikkate alınarak, lüzum, hudut ve şümulü Hükümetçe 
takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine 
ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulundurulmasına müsaade eden bir karardır. İşte, 
bu karara dayanarak, Hükümetimiz, Türkiye'ye 48 uçaklık bir gücün gelmesi kararını al-

— 197 — 



T.B.M.M. B : 64 15 . 1 . 1991 O : 1 

mıştır. Tabiî ki bu kararı alırken bu gücün Türkiye'de kalma süresinin tespitinin Türk Hükü
metine ait olduğunu, verdiği iznin, herhangi bir saldırgan emelle kullanılamayacağının bilin
mesi gerektiğini... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Goben de öyle geldi... 
GÜRCAN ERSÎN (Kırklareli) — Birinci Dünya Harbine de böyle girdik Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Türkiye'nin 

müsaadesi olmadığı müddetçe, üslerin böyle bir maksat için kullanılamayacağının bilinmesi 
gerektiğini ve bu uçakların gelmesi, konuşlandırılması ve burada kalış süresi içinde yapacakla
rının, Türk makamları tarafından, Türk mevzuatı ve kuralları çerçevesinde tespit edileceğini 
de içermektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri dün, Sayın Başbakanımız, televizyonda yaptığı ko
nuşmada ifade etti; Türkiye'nin, savaşta taraf olmaya niyeti yoktur, Türkiye, ikinci bir cephe 
oluşturmak arzusunda değildir, Türkiye, sürenin dolmasına birkaç saat kalmış olmasına rağ
men, meselenin barışçı bir şekilde çözülmesi temennisini ve dileğini sürdürmekte ve bu konu
da Irak yönetimine çağrıda bulunmayı devam ettirmektedir. 

Türkiye, hiçbir Türk askerinin, hiçbir Türk evladının burnu kanamadan bu meselenin üs
tesinden gelinmesini arzu etmektedir. Türkiye, buna ulaşabilmek için gereken her türlü tedbiri 
almaya, Anayasanın, kanunların kendisine verdiği yetkiler ve sorumluluklar çerçevesinde ha
reket etmeye kararlıdır. 

Türkiye'nin komşularının bir karış toprağına dahi ihtiyacı yoktur, kimsenin toprağında 
gözü yoktur; ama, kimse Türkiye üzerinde yanlış hesaplar yapmamalıdır. Kimsenin, Türkiye 
üzerinde, Türkiye'nin bütünlüğüne yönelik emelleri olmamak gerekir. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, Türkiye, şartlar ne olursa olsun, her zaman, ba
rıştan yana olduğunu söylemiştir. Bir zamanlar Türkiye'ye tehdit unsuru olarak ileri sürülen 
su meselesinde dahi, adına "Barış Suyu Projesi" gibi bir isim vererek, ülkelerimizi birbirine 
yakınlaştırmak, insanlarımızı birbirlerine dost kılabilmek için projeler geliştirmiştir. 

SALlH SÜMER (Diyarbakır) — Sayın Bakan, bir şey sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Sümer, lütfen yerinize oturun. 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sayın Başkan, ben bir şey sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Sümer, hatibe müdahale etmeyin; böyle bir usulümüz yok, yerinizden 

müdahale etme hakkınız yok. 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Nasıl yok efendim!.. 
BAŞKAN — Beni, disiplin uygulamaya mecbur bırakmayın lütfen. 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sayın Bakan, bölge halkı için herhangi bir terbir alındı 

mı, bunu açıklamanızı istiyorum. 

V. — DİSİPLİN CEZALARI 
1. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'e uyarma cezası verilmesi. 
BAŞKAN — Sayın Sümer, size bir uyarma cezası veriyorum. 
SALlH SÜMER (Diyarbakır) - - Ne yaparsanız yapın... 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (DEVAM) 
1. — Dışişleri Bakam Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in, Körfez krizine ilişkin gündem dışı açıkla

ması ve DYP Genel Başkanı İsparta Milletvekili Süleyman Demird, SHP Genel Başkanı izmir Millet
vekili Erdal inönü ve ANAP Genel Başkam ve Başbakan Yıldırım Akbulut 'un grupları adına konuşma
ları (Devam) 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Sayın Baş

kan, çok değerli milletvekilleri, biz, devlet olma, hükümet etme bilinci içinde faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. Serinkanlı, dikkatli ve kararlı olmak mecburiyetindeyiz; ne bu yüce çatının al
tında, ne de ülkenin hiçbir tarafında bir kargaşanın, bir paniğin doğmasından yana değiliz. 
Hiçbirimizin bu istikamette bir yanlış yapmaması gerektiğini tekraren ifade ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, savaş hali, kriz, kolay işler değildir; ama, ben burada, bu mikro
fonda, sizlerin huzurunda yüce milletimize sesleniyorum : Panik olmasına gerek yoktur, yiye
cek içecek sıkıntımız olabilir diye endişe etmemize hiç gerek yoktur. Türkiye güçlüdür, Türki
ye, savunması için gereken her türlü tedbiri almıştır, her türlü ihtimale karşı da hazırlıklıdır; 
bu, böylece herkes tarafından bilinmelidir. 

Saygılar sunuyorum. 
Sağ olunuz efendim. (ANAP sıralarından "Bravo Bakan" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Süleyman Demirel söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Demirel. (DYP sıralarından alkışlar) 

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

Dünya, bölgemiz ve Türkiye, fevkalade ciddî bir olayla karşı karşıyadır. Beşbuçuk aya ya
kın bir zamandır, çeşitli vesilelerle, bu kürsüden, bu olayın tartışılması, şu uzunlukta bu uzun
lukta, şu veya bu biçimde yapıldı. 

Sayın Bakan, sözlerini bitirirken, "Paniğe gerek yok, vatandaşlarımıza rahat olmalarını 
söylüyorum" dedi. Yalnız, bunu vatandaşlarımız duymadı. Eğer televizyon bu Meclisin çalış
malarını böylesine büyük bir olayda vermezse, acaba ne zaman verecektir, bilemiyorum. Yarın 
Sabahleyin, dünya bir savaşla karşı karşıya kalabilir; bundan daha büyük bir olay tasavvur 
olunamaz. Bu savaş da bizim bölgemizdedir. Kırkbeş senedir, böylesine önemli bir olayla böl
gemiz karşı karşıya kalmamıştır. Dünya, bu bölgede bir araya gelmiş ve savaşa hazırlanmıştır. 
Bu savaşın nasıl olacağı da bilinmiyor, hangi şartlar içinde olacağı bilinmiyor, ne kadar kan 
döküleceği de bilinmiyor. Bu zamana kadar yapılan savaşlardan çok daha farklı bir savaş ola
cağı biliniyor. Bilinen bu... Böylesine önemli bir konuda Türkiye Büyük Millet Meclisinde ne 
konuşulduğunu halktan gizlemenin, asgariden, ona ulaştırmamanın anlamını çözmek müm
kün değildir. 

Bizim sesimizi veya sizin sesinizi veya başka birinin sesini milletin duymasında ne zarar 
var? Televizyon o kadar abur cubur şeylerle dolduruluyor ki, böylesine önemli bir konuyu, sanki, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletten kaçırıyormuş gibi bir duruma düştüğü vakit, bunu, 
"Televizyonun zamanı olmadığı gerekçesiyle izah etmek mümkün değildir. İşte, böyle böyle, 
Meclisi halktan koparmışızdır. Meclis, halkın sorunlarını hangi ölçüde takip ediyor, halkın ka
fasında bu hususta şüpheler vardır; halk, şüpheye düşürülmüştür. 
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Bu konuyu kaydettikten sonra, tartışılan olay üzerindeki düşüncelerimi ifade etmek isti
yorum : 

Tabiî ki, 2 Ağustos 1990 tarihinde başlayan kriz, birtakım gayretlere rağmen, dünyayı sa
vaşın eşiğine getirmiştir. Bu gayretler kâfi gayretler midir; evvela, bu krizin çıkmaması için kâ
fi gayret sarf edilmiş midir, sonra, bu krizin savaşa dönüşmemesi için kâfi gayret sarf edilmiş 
midir, bunlar üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

Bu krizin, herkesin gözleri önünde, herkesin şaşkın bakışları arasında meydana geldiğini 
dünya biliyor. Hatta, bugün bölgeye 500 bine yakın asker getirmiş bulunan Amerika Birleşik 
Devletlerinin Bağdat Sefiresinin 25 Temmuz günü Saddam'a gidip, "Aranızdaki ihtilaflara, Arap
lar arasındaki ihtilaflara biz karışmayız; bunun içerisine Kuveyt'le olan sınır ihtilafınız da da
hildir, istediğiniz gibi halledin" dediği de herkes tarafından biliniyor. Irak'ı silahlandıran 80 
milyarlık silahın yüzde 53'ünü veren Sovyetler Birliği, bunun yüzde 17'sini veren Fransa; onlar 
da biliyor. Nitekim, bunlardan gayret beklenirdi; krizin meydana gelmemesi için gayret bekle
nirdi. Kriz meydana geldikten sonra, bunun savaşa dönüşmemesi için gayret beklenirdi. Fran
sa, bugün sabahleyin gösterdiği gayreti, aylarca önce gösterebilirdi. Yani, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyinin 678 sayılı Kararına göre, yarın sabahleyin savaş çıkması ihtimali varken, 
bugün, böyle, heyecanla Birleşmiş Milletlere gidip, "îşte Fransız planı" diye planı koyarsanız, 
tabiî ki onu reddederler!.. Etmişler de. Bineanaleyh, barışçı imkânların, öncesinde denenmesi 
lazımdı. Bu barışçı imkânlar, miktarı kâfi denenmemiştir. Bunu ben söylüyor değilim -ben de 
söylüyorum- ama dünyanın çeşitli yerlerinde, olaya çeşitli şekilde bakanlar böyle söylüyorlar. 

Şimdi savaşın eşiğine gelinmiştir. Savaşı kim ister? Savaşı kimse istemez ama, kimsenin 
istemediği bir savaşın önüne gelinmiştir. Kimsenin kaçamayacağı şekilde bir savaşın önüne ge
linmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinde bugün yapılan anketlere göre, halkın yüzde 62'si, Başkan 
Bush'un silah kullanmasını tasvip ediyor. Yalnız, bu yüzde 62'nin, yüzde 49'u tereddütlü; bir
takım rezervleri var. Binaenaleyh, tereddütsüz olanlar, ancak halkın üçtebiridir. Halkın üçte-
biri kesinlikle savaş istemiyor, halkın üçtebiri kesinlikle savaş istiyor, üçtebiri de, ortada, tered
dütlüdür. Böyle bir manzara vardır. Amerika Birleşik Devletleri Kongresinde yapılan oylama
lar dikkat çekicidir; buna göre, demokrasi bakımından da çok anlamlıdır. Böyle, Amerika Bir
leşik Devletlerinin Cumhurbaşkanı, "Benim, savaş ilan etmeden, Amerika Birleşik Devletleri
nin güçlerini kullanma yetkim vardır" diyor; ama, bütün buna rağmen, kullanma yetkisi tar
tışmasız olduğu halde, Kongresine gidiyor, kongresinden karar alınıyor. 

Üç karar tasarısı tartışılmıştır. Bu karar tasarılarından bir tanesinde, "Barış için bir süre 
daha verelim mi?.." Yani, "15 Ocak'ta biten müddeti uzatalım; barışçıl imkânları deneyelim 
mi?.." Birincisi budur. 

Tabiî, burada çok önemli bir olay var; 17 Mart'ta ramazan başlıyor. Mart'ın başından iti
baren de çölde sühunet 40 dereceye, 45 dereceye, 50 dereceye çıkıyor. Binaenaleyh, askerî bir 
harekât yapılacaksa, 17 Marta kadar bu işin yapılması lazım. 

Binaenaleyh, "Barışçı hareketler için bir müddet verelim mi?" denildiği vakit, bu iş, gele
cek seneye kalacaktır. Gelecek seneye kaldığı takdirde de, teşkil edilmiş bulunan koalisyonu 
muhafaza etmek mümkün değildir, yahut güçlükleri vardır, veyahut da oradaki askeri orada 
barındırmak fevkalade güçtür. Böyle sıkışık bir durum içerisine dünya itilmiştir. 

Olay böyle ise, "Efendim, bunu gelecek seneye bırakmayalım, dövüşelim çıkalım" demek 
mi lazım? Evet; netice oraya geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Kongresinin yapmış bu-
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lunduğu oylamada, Senatonun yapmış bulunduğu oylamada 52'ye 47'dir; yani, 52 oyla, bunu 
reddetmişlerdir. Bakınız, kimse, ne "parçalıyız" diyor, ne "bölündük" diyor, ne "bölündünüz" 
diyor; 47 kişi geliyor diyor ki, "Müsaade edin, müddet verin" ve 52 kişi de, "Hayır, vermeyelim" 
diyor; 4 kişi bu tarafa geçse, mesele, 15 Ocak tarihi suya düşer. 

Şimdi, ikinci olay Amerika Birleşik Devletleri kongresinde oylanmıştır. Yapılan oylama
da, "Savaş ilant yetkisi cumhurbaşkanının mıdır, değil midir?" Onlann anayasasında da ay
nen bizimkinde olduğu gibi, savaş ilanının Kongreye ait olduğu yazılı; nasıl ki, bizimkinde sa
vaş ilanının Meclise ait olduğu yazılı ise... Oyluyorlar; 303 kişi "Savaş ilanı Kongreye aittir" 
diyor. Ki: bunun içerisinde iktidar partisinin milletvekillerinin çoğu da var. Ancak, 133 kişi, 
"Varsın Cumhurbaşkanı ilan etsin" diyor. Burada da kimsenin birbirini suçladığı, kötülediği 
falan yok. Bu da böyle. 

Üçüncü bir husus, "Kuvvet kullansın mı, kullanmasın mı? Cumhurbaşkanı bu olayı bas
tırmak için kuvvet kullansın mı, kullanmasın mı?" meselesidir. Bu oylamada da, bilhassa Kong
rede yapılan bu oylamada, 238 "kullansın", 178 "Hayır, kullanmasın" oyu verilmiştir. Binae
naleyh, Amerika Birleşik Devletleri, yarın sabahleyin başlaması muhtemel, başlayabilmesi muh
temel, çok büyük bir ihtimalle nasıl cereyan edeceği, nasıl, nereye varacağı belli olmayan bir 
savaşta, Kongresinin kararını böyle alıyor. 

Ne halkı yüzde 100 arkasındadır, ne Kongresi yüzde 100 arkasındadır, ne Senatosu yüzde 
100 arkasındadır. Binaenaleyh, kimsenin... 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — 238 değil, 250'dir. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Ne çıkar Kâmran Bey?.. 
KÂMRAN ÎNAN (Bitlis) — 250, yüzde 50'nin üzerindedir. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Benim kaynaklarım 238 veriyor. 238 yerine 250 

olsa ne çıkar?.. 
KÂMRAN ÎNAN (Bitlis) — 250, yüzde 50*nin üzerindedir... (DYP sıralarından "Konuşma" 

sesleri, gürültüler) 
ÎBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — Sayın Başkan, ne diye müdahale etmiyorsunuz?.. 
BAŞKAN — Efendim, bir rakam açıklaması oldu da onun için müdahale etmedim. (DYP 

sıralarından gürültüler) 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Ne çıkar Kâmran Bey? 238 olsa ne olur, 250 olsa 

ne olur? Benim kaynaklarım böyle. 
Şu gerçeği değiştirir mi? 178 kişi "Hayır, kullanma" diyor, 238 kişi -sizin rakamınıza göre 

250 kişi- "Evet" dese ne çıkar?.. Yüzde 40'a, yüzde 60. Binaenaleyh, buradan öğrenilecek şey 
şudur : Görüyorsunuz ki, savaş gibi önemli bir meselede, Amerika Birleşik Devletleri gibi, 28 
ülkeyi -Türkiye dahil- arkasına düşürmüş bir ülkenin, ne halkı yüzde 60'ın üstünde ne Kongre
si ne Senatosu yüzde 60'ın üstünde hükümetin arkasında değildir. 

Binaenaleyh, "Efendim, herkes Hükümetin arkasında olsun" deniyor. Hükümet bir şeyi 
yanlış yapıyorsa, niye Hükümetin arkasında olsun herkes? (ANAP sıralarından gürültüler, DYP 
sıralarından alkışlar) 

O kanaatteyse kişi, o kanaatteyse, hani "Demokrasi" diyordunuz ya, demokrasi bu işle. 
Savaş gibi fevkalade önemli bir meselede "Yaptığınız yanlıştır" diyemeyecek mi bu ülkenin 
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insanları? Pekala, bunu dedikleri zaman, böyle demiş olmaları, niye bozgunculuk oluyor? Bu, 
demokrasinin ta kendisi, tşte budur bir ülkeyi maceralardan önleyecek olan, budur halkının 
sorunlarını dile getirmiş olmak. 

Şimdi, buradan, şunu söylemek istiyorum : 660 sayılı Karar, bir statüko-ante nazarı dik
kate alır; yani, Kuveyt'te bozulmuş bulunan düzenin yeniden ihyası... Birleşmiş Milletlerin is
tediği budur. Bozulmuş bulunan düzeni yeniden ihya edin. Yani, Kuveyt'ten çıkın, Kuveyt'teki 
meşru idareyi yeniden kurun, yalnız Amerika Birleşik Devletleri Senatosuna ve Kongresine, 
Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanının söyleyişiyle -bundan biraz daha ileri 11 Eylül 
günü söylediği şeyler- bölgede bir güvenlik sistemi meydana getirilsin ve artık bundan böyle 
herhangi bir sıkıntı olmasın. 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstanbul) — Aynı şeyi millete söyle, millete. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Binaenaleyh, olayın arkasında sadece statüko-ante 
yatmaz, olayın arkasında Saddam'ın bir güç olmaktan çıkarılması da yatar, Saddam'ın bir tehlike 
olmaya devam etmesi korkusunun izale edilmesi yatar. Tabiî ki, şudur olay : Bağdat'taki bir 
Saddam, Kuveyt'teki bir Saddam'dan daha tehlikelidir. Yani, Saddam'ı bu haliyle Kuveyt'ten 
çıkarsanız, Bağdat'a gelirse, eğer gücünü muhafaza ediyorsa, kolu-kanadı kırılmamışsa, böyle 
bir Saddam daha da tehlikelidir. 

Şimdi, yarın sabah, eğer bu iş savaşa dönüşecekse, bu savaşa dönüşmenin gerekçesinin 
içerisinde, böyle bir potansiyel tehlike düşüncesi de yatar. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Doğru! 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Doğru veya eğri; ben, size olayı söylüyorum. Za
ten, sizin tasdikinize de ihtiyacı yok olayın. Olmuş, öyle. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Var biraz ihtiyacı. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Şimdi, bakınız, beşbuçuk ay geçmiştir; Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri, daha üç gün evvel Bağdat'a gelebilmiştir... Birisinin burnu kanasa, 
altı defa, sekiz defa, on defa oraya gidenler, beşbuçuk ay buralara gelip, "Ne oluyor burada? 
Bu işin sonu iyiye gitmez" dememişlerdir. 

Benim söylediğim şey, bu işin krize dönüşmesinin önlenmesi için kâfi gayret sarf edilme
miş, savaşa dönüşmemesi için de kâfi gayret sarf edilmemiştir. Kim tarafından?.. Amerika Bir
leşik Devletleri tarafından, Fransa tarafından, ingiltere tarafından, Sovyetler Birliği tarafın
dan ve Türkiye tarafından. 

Şimdi, biz, Türkiye olarak bölgenin büyük devletiyiz, öyleyiz, büyük devletiyiz, bunda 
hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hemen şunu ifade edeyim ki, Türkiye'nin büyük devlet olma 
imajını gölgeleyecek şeyler yanlıştır. Türkiye kendisini korumak gibi bir durumdan ziyade, böl
gede çıkabilecek bir ihtilafı; evvela, ihtilafın çıkmasını önleyecek, sonra da bunun savaşa dö
nüşmesini önleyecek birtakım gayretler içerisinde olmalıydı. Olmuş mudur?.. Hayır. Türkiye, 
ne krizin çıkmaması için bir gayret sarf etmiştir ne de bu krizin savaşa dönüşmemesi için bir 
gayret sarf etmiştir; her ikisi için de bir gayret sarf etmemiştir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyin lütfen. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — 661 sayılı Karar, ambargo karandır. Türkiye, da-
Jıa ambargo karan çıkar çıkma/, bu karara uymuştur. Bize göre, çabuk uymuştur; ama, önün
de sonunda uyacaktı; uymuştur... Onun eleştirisini daha önce yaptık; ama, 100 ülke, bu 

— 202 — 



T.B.M.M. B : 64 15 . 1 . 1991 O : 1 

ambargo kararına uymuştur. Binaenaleyh, Türkiye, "ambargo kararına uydum" diyerek 100 
ülkeden farklı bir şey yapmamıştır, 100 ülke neyi yaptıysa, onu yapmıştır; konumu icabı, gayet 
tabiî ki, daha çok fedakârlığa katlanmıştır. Türkiye'nin yerinde başka bir ülke olsaydı, o da, 
bu ambargo kararına uyacaktı ve o da bu sıkıntılar içine düşecekti. 

Şimdi onun dışında ne olmuştur?.. Onun dışında olanlara bakalım. 
BURHAN KARA (Giresun) — Ne söylediğin hiç belli değil Sayın Demirel. (DYP sırala

rından "Dinle dinle", sesleri) 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Geçen beşbuçuk ay zarfında karşılıklı söz düello

ları olmuş ve Irak, koalisyonu tehdit etmiş, koalisyon Irak'ı tehdit etmiş ve silahlanma, karşı
lıklı olarak, en son haddini bulmuştur. 

MÜNÎR F. YAZICI (Manisa) — Bunlar her gün gazetelerde yazılan şeyler. (DYP sırala
rından "Sus be" sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, yerinizden müdahale etmeyin lütfen. (DYP sıralarından "Onlara 
mani olun" sesleri) 

Oluyorum efendim; vazifemi yapıyorum. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Aslında, bütün bu olaylar olurken, Irak, dünya 

kamuoyunun önüne bir başka olayı koymuştur. Bu olay da, "678 sayılı Kararı uygulayacaksı
nız! 678 sayılı Karar 29 Kasımda alınmıştır; ama, ambargo kararı 8 Ağustosta alınmıştır" ko
nusudur. 678 sayılı Karar niçin alınmıştır? Çünkü, ambargo netice vermemiştir-, hiç olmazsa 
şu ana kadar netice vermemiştir. Pek çok kimse -Türkiye yönetimi de dahil- ambargonun, yüz
de 90, bu olayı halledeceği kanaatındaydı; ama, ambargo bir netice vermemiştir. Neticede, olay, 
silahların karşı karşıya yer alıp, patlamaya hazır duruma, vaziyete gelmiş olmasıdır. 

Ambargo kararı karşısında Birleşmiş Milletlerin almış bulunduğu 678 sayılı Karar da, si
lahlı kuvvetler kullanmak dahil, her türlü tedbire başvurulabileceği yetkisi... Bu, bir karar de
ğildir, bir yetki verilmesidir, otorizasyondur. Bu yetki, Kuveyt'ten Irak'ı çıkarmak isteyenlere, 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından verilmiştir. Bunun altında bir bölüm var; -
aynen öyledir- her devlet, appropriate support; yani, elinden geldiği kadar, gücünün yettiği ka
dar buna yardımcı olacaktır. 

Bu durum karşısında, koalisyonu teşkil eden devletler, oraya güç göndermişlerdir, gemi 
göndermişlerdir, asker göndermişlerdir. Türkiye ne yapmıştır?.. Türkiye yönetimi diyor ki, "Biz 
oraya kuvvet göndermedik, 270 kilometrelik sınırımıza kuvvet koyduk." Bunda şaşıracak bir 
şey yok; ama, biz oraya şu kadar kuvvet koyduk, Irak da karşısına bu kadar kuvvet koydu... 
Yani, bu kuvvetleri biz, Kuveyt'in sınırına koysak, Irak, bizim karşımıza o kadar kuvvet getirip 
koyacaktı. Binaenaleyh, Türkiye kuvvete müracaat etmemiş değil; etmiş, ama kendi sınırında 
etmiştir. Zaten, mantıklısı da, doğrusu da budur; buna kimsenin bir diyeceği yok. Mesele bun
dan sonra başlıyor : Türkiye'nin, kendisini savunması kadar tabiî bir şey olmaz ve açıklıkla 
şunu söyleyelim ki, Türkiye'nin üzerine bir saldırı gelirse, bu saldırı nereden gelirse gelsin ve 
sebebi ne olursa olsun, Türk Milletini, bir yumruk halinde bulur. (DYP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) Mesele, Türk Milletinin saldırı karşısında parçalanacağı, bölüneceği meselesi değil
dir, Türk Milletinin üzerine bir saldırı gelecek mi, gelmeyecek mi meselesidir. Bir saldırı gel-
meyecekse, ona göre tedbir alacaksınız, bir saldırı gelecekse de, ona göre tedbir alacaksınız. 

Şimdi, Türk Milletinin üstüne bir saldırı gelecek mi gelmeyecek mi, buna bakalım : Sad-
dam, farz ediniz ki, güneyde (Kuveyt'te) 500 bin kişilik bir ordu, 4 000 tank ve 1 500 tayyare 
ve dünyanın en büyük armadasıyla meşgulken, Türkiye'yi ne ölçüde tehdit ediyor? Hüküme
tin, esas, gelip bunu söylemesi lazım. 
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HÎLMÎ BİÇER (Sinop) — Onu, teraziye koyup tartacaksınız(I) 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Bunu bileceksiniz; ne ölçüde tehdit ediyor ve ne

den tehdit ediyor, onu da bileceksiniz. Yani, Türkiye Saddam'ı nerede rahatsız etti de Saddam 
Türkiye için bir tehdit oluyor?.. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Su konusu, su. (ANAP sıralarından "Saddam rahatsız" 
sesleri) 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK (istanbul) — Saddam rahatsız. 
BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyin lütfen. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Burada bir senaryo yazılmıştır. Zaten, 92 nci mad

denin uygulanması konuşulurken, bunların büyük bir kısmına temas edildi; potansiyel tehlike, 
etkin dış politaka, dinamik dış politika... Dedik ki, etkin dış politika, dinamik dış politika, 
amaç değildir, bunlar, araçtır. Binaenaleyh, araç için tedbir almaya gerek yoktur. Bu araçları 
hangi amaç için kullanacaksınız? Potansiyel tehlike... Bir ülkenin savaş sebebi sayabileceği şey
ler bellidir. Bir ülke, bir potansiyel tehlikeyi savaş sebebi saymaz, etkin politikayı ve dinamik 
politikayı da savaş sebebi saymaz. Savaş sebebi olacak, yani "Cansesbeli" dedikleri olay orta 
yerde olacak. Niçin savaş? Biz Irak'la niçin savaşacağız veya Irak bizimle niçin savaşacak, mü
him olan mesele bu. 

ABDÜLBAKÎ ALBAYRAK (istanbul) — Kim savaşıyor? 
RİFAT DİKER (Ankara) — öyle bir niyetimiz yok Sayın Demirel. 

SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Sorun, dünyanın Kuveyt'le sorunu iken, daha sonra 
Birleşik Amerika Devletleriyle Kuveyt arasında bir sorun haline gelmişken, biz, sorunu Türki
ye ile Irak arasında, bir sorun haline getirdik. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından 
gürültüler) 

Şimdi, öyle bir şey var mı yok mu, bakalım : Soruyoruz, diyoruz ki, eğer Irak Körfezdeki 
500 bin kişilik bu modern orduların hakkından geldikten sonra bizim de hakkımızdan gelecek 
güce sahipse, o iş başkadır. Yani, orta yerde böyle bir şey var mı? Yok. O zaman, Türkiye'ye 
en büyük kötülüğü yaparsınız. Türkiye'yi bu kadar küçük görmeye hiç kimsenin hakkı yok. 
Gayet açık söylüyoruz. (DYP sıralarından alkışlar) Türkiye üzerinde hesaplar yapılmasına se
bep olursunuz, -bizim iddia ettiğimiz bu- Türkiye'nin onurunu kırarsınız. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Sen, hiçbir şey bilmiyorsun; kendin yazıp kendin konu
şuyorsun. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Şimdi, gelip söylüyoruz, diyoruz ki, "Türkiye, 
270 kilometrelik sınırında, bir tecavüz karşısında kendi tedbirini almıştır; almak, hakkıdır." 
Peki, bu Çevik Kuvvet neyin nesi? (ANAP sıralarından gürültüler) yani, "İyi ya işte, NATO'-
yu da getiriverdik" diyorsunuz. Kurtarılacak olan Türkiye mi, kurtarılacak olan Kuveyt mi? 
Kurtarılacak olanı Kuveyt olmaktan çıkarıp Türkiye haline getirmeye ne hakkınız var? Kurta
rılacak olan, Kuveyt'tir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Burada söylemek istediğimiz şey şu : Bu Çevik Kuvvet, 42 tayyarelik bir kuvvettir. Peki, 
İtalyanlar, Belçikalılar ve Almanlar dahil 576 kişilik kuvvet mi Saddam'ı, Türkiye'ye tecavüz 
etmekten caydıracak? 

GÜRBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — Hâlâ anlamamışsınız Sayın Demirel. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Soruyorum!.. "Caydıracak" dersiniz, "Evet, 
öyledir" dersiniz. 
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Dün gördük ki, bu yetmemiş... Bu yettiyse, başka bir kuvvete gerek yok. Türkiye yeniden 
savunma tedbirleri almış, tncirlik'e 48 tane de Amerikan tayyaresi getirmiş. Şimdi soruyoruz, 
bu 48 tayyare neyin nesi? Evet, Türkiye savaş istemiyor. Türkiye'ye bir saldırı vaki olursa, bu 
saldırıya, Türkiye, gayet tabiî ki, bütün gücüyle cevap verir ve Allah'ın inayetiyle o işin hak
kından da gelir; ama, Türkiye'nin üstüne bir saldırı çekmek gibi bir durumdan şüpheleniriz. 
(ANAP sıralarından "Aaa" sesleri, gürültüler) "Aaa" falan demeyin; bu bizim hakkımızdır. 
Acaba, siz, Çevik Kuvvet derken, yok 48 tane Amerikan tayyaresi derken, zaten orada birta
kım işlerle meşgul olan, can havliyle olan adamları, Irak'ı, bizim üstümüze çekmek gibi bir 
durumla karşı karşıya bırakır mısınız? Bunun cevaplandırılması lazım; kim cevaplandıracaksa! 

Şimdi, burada çok önemli bir yere daha geliyorum : Beyanlar var; deniyor ki, "Türkiye'
nin meydanları insanî maksatlar için ve lojistik için kullanılacaktır." tnsanî maksatları anla
mak zor değil, lojistiği bir anlatın; lojistik nedir? Onu bir anlatın... Lojistik, askerliğin bir 
parçasıdır, manası "ikmal" demektir. Eğer, bizim meydanlarımızdan, biz savaşa bulaşmamış
ken bir başka ülkenin uçakları ikmal yaparsa, onun karşısında bulunan ülke ile savaşa girmiş 
sayılırsınız. "Hayır" deyin bakalım... (ANAP sıralarından "Doğru, doğru" sesleri) Yani, şu
nu diyorum : Şayet bizim meydanlarımızdan Kuveyt'te savaş için dizilmiş bulunan ve oradaki 
koalisyona dahil ülkelerden birinin uçakları, insanî gayeler dışında ikmal yaparsa, o zaman 
ne olacak? Yani, bombası bitince gelip buradan alacak, ikmal yapacak, götürüp öbürünün üs
tüne atacak... O zaman, üstüne attığı ülke ile savaşa girmiş olursunuz. Doğru mu?.. (ANAP 
sıralarından "Doğru" sesleri) 

Peki. Hükümet olarak burada ve dün akşam televizyonda vermiş olduğunuz teminat şu
dur : "Ülkenin ali menfaatları, bu savaşa bulaşmamaktır." Peki, şimdi, acaba, Amerika Birle
şik Devletleri veya NATO, bu uçakları, Türkiye'nin ihtiyacı olduğu için mi gönderiyor, yoksa 
Türkiye'yi bu savaşa bir yerinden bulaştırmak için mi gönderiyor? 

Dikkatinizi çekiyoruz, herkesin dikkatini çekiyoruz ve ifade ediyoruz : Eğer bu uçaklar, 
Türkiye'nin, önümüzdeki günlerde -kaç gün süreceği belli olmayan- bu savaşa bulaşmasına se
bep olurlarsa, vebal altındasınız; Türkiye'nin yüksek menfaatlarını korumuş olmazsınız, Tür
kiye'yi savaşa katmış olursunuz. Hangi şekilde katmış olursunuz?.. Türkiye'yi savaştan kurta
racağız derken, Türkiye'yi savaşın içine itmiş olursunuz. (ANAP sıralarından "Hayda!.." sesleri) 

Acaba, Amerika Birleşik Devletlerinin, Kuveyt'te şu kadar uçağa ihtiyacı varken, niye Tür
kiye'ye 48 tane daha uçak gönderiyor? Bunu anlamak mümkün değildir! Gayet açıklıkla söy
lüyorum ve yine ısrarla üzerinde duruyorum : Türkiye, umulmadık bir zamanda, bir sürpriz 
olarak bu savaşa bulaştırıhrsa, fevkalade yanlış olur, fevkalade yazık olur. Bunu görmeyenler, 
Türkiye'yi böyle bir savaşa bulaştıranlar da, millet nazarında takbih edilirler, çok büyük vebal 
altında kalırlar ve çok ağır sorumluluğu olur. Ben, bunu buradan söyleyeyim. 

Hani, bastığımız yeri titretirdik?.. "Kim bize yan bakarsa, onun canına okuruz, bastığı
mız yeri titretiriz..." Beyan bu. Ne zaman yapılmış bu beyan; 17 Aralık 1990'da. Nerede yapıl
mış : Konya'da. Peki, mademki biz bastığımız yeri titretiriz, mademki bize kimse yan baka-
maz, basının "Çürük Kuvvet" dediği bu Çevik Kuvvet neyin nesi?.. (ANAP sıralarından "Aaa 
sesleri" gürültüler DYP sıralarından alkışlar) 

Evet, madem ki bastığımız yeri titretiriz, Amerika'dan 48 tane uçak getirmek neyin tedbi
ri?.. Gelin burada söyleyin. (DYP sıralarından alkışlar) 
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ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Hiç değilse onu yapmışız. 
SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) — Yoksa, Türkiye'nin savunmasını ihale mi ettiniz? 

Bununla ilgili kuşkumuzu söyleyelim; bütün bunların karşılığında sizden bir şey isterler. Bun
ları, Türkiye'nin kara kaşı, kara gözü için yapmazlar; bütün bunları verenlerin, bunun arka
sından, sizden bir şey isteyeceğinden endişe ederiz. Ha, siz bunu zaten vaat ettiyseniz o ayrı 
mesele; çünkü, Türkiye'de bütün bu olay içerisinde kimin ne yaptığı meçhuldür ve ne vaat edil
diğini ben bilmiyorum, ne vaat edildiğini Meclis bilmiyor, ne vaat edildiğini, üstü boş, altı im
zalı kararnamelerle, ülkeyi idare eden Hükümet bilmiyor, ne vaat edildiğini halk bilmiyor. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Bizim üzerinde duracağımız konu, bu sorumsuzluğa mutlaka "dur" demektir ve mutlaka 
Türkiye'nin nereye gittiğini, nereye geldiğini bilmek lazımdır. 

Bir hususa daha temas etmek istiyorum : Burada, 107 ve 108 sayılı Kararlar konuşuldu. 
Bu 107 ve 108 sayılı Kararlar -daha önce de söyledik, bugün gene tekrarlayalım- Anayasaya 
aykırıdır. Türkiye Cumhuriyetinin bir Anayasası vardır; bu Anayasanın 92 nci maddesi de ga
yet sarihtir : Bu yetkileri Meclis kendisi kullanır, bunları devredemez. Siz, bunları devrolmuş 
sayıyorsanız ve bunları kullanmaya kalkarsanız, Anayasaya aykırı bir iş yapmış olursunuz. Biz, 
bunu burada tekrarlayalım. 12 Ağustosta ve 5 Eylülde bu kararları çıkarırken de biz bunları 
söyledik. Meselenin Anayasa Mahkemesine gitmiş olması, olayı Anayasaya uygun hale getir
mez. Neden? Anayasa Mahkemesi, "Bunlar Anayasaya uygundur" dememiş ki... Anayasa Mah
kemesi, "148 inci madde içerisinde, benim bakabileceğim olaylar sayılıdır; binaenaleyh, benim 
bakacağım olaylardan değildir bu, onun için bakmıyorum" demiş. Anayasa Mahkemesinin, 
"ben buna bakmıyorum" demiş olması, mutlaka, Anayasa Mahkemesinin bunu kabul etmiş 
olduğu anlamına gelmez. O itibarla, dinamik, etkin politika vesaire derken, Türkiye, Savaşın 
eşiğine getirilmiştir. Savaş bizim eşiğimize gelmiş değildir, savaşın eşiğine Türkiye getirilmiştir. 
Umalım ki, Türkiye, bu olay karşısında, hakikaten savaşa bulaşmadan çıkabilsin. Biz savaşa 
karşıyız, biz, Saddam'ın Kuveyt'ten çıkarılmasını istiyoruz... 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstanbul) — Nasıl çıkarılacak? 
BURHAN KARA (Giresun) — Birkaç saat kaldı. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Barışçı yolların sonuna kadar kullanılarak çıka

rılmasını istiyoruz. 
Türkiye, yapacağını yapmıştır; Birleşmiş Milletlerin 678 sayılı Kararında, "Her ülke elin

den geleni yapacak" dendiğine göre, Türkiye'nin ondan öteden birtakım işlere bulaştırılma
ması lazımdır. "Türkiye'ye getirilmiş bulunan uçaklar -gene tekrarlıyorum ve halka teminat 
verilmiştir- herhangi bir saldırı hareketinde bulunmayacaktır" deniliyor; bunun da altını çizi
yorum. Yani, bu uçaklar, yarın savaş başladığı zaman, bizim ülkemizden uçup, oralara gidip 
bombardımanlara, şunlara bunlara karışmamalıdır. 

Diyoruz ki, bu savaş nasıl olsa olacak, olmayacak... Savaş sonrasında ne olacak? "Savaş 
sonrasında Türkiye'ye turist gelecek, savaş sonrasında Türkiye'ye yabancı sermaye gelecek, sa
vaş sonrasında Türkiye'nin mekanize bir ordusu olacak..." Savaş sonrasında bunlar olmaya
cak. Bunlar zaten dünyada barış içerisinde kendiliğinden olan şeyler. Yani, bugün, Irak'a veya
hut Kuveyt'e giden turistler, savaş sonrasında Türkiye'ye gelecek değil ki... Türkiye'ye kim ge
liyorsa, yine onlar gelecek ve bugün oralara giden yabancı sermaye, Türkiye'ye gelecek değil ki... 
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Savaş sonrasında, bölgede önemli olaylar olacak. Burada bir boşluk meydana gelirse, sa
vaş sonrasında, bu boşluğun, İran veya Suriye tarafından doldurulmaya kalkışılmasının bizi 
rahatsız edeceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır, tşte, Hükümetin buraya gelip, böyle bir 
durumda ne yapılması lazım geldiğini, bu ihtimallerin nasıl karşılanacağını, bu İhtimallerin 
varit olup olmadığını söylemesi lazım. Yoksa, bilinen şeyleri alt alta koyup, bunun içerisinden 
hiçbir netice çıkarmaması gibi bir durumu değil; bunları söylemesi lazım. 

"Savaş sonunda bölgede bir güvenlik teşkilatı kurulacak" diyor. Bakın, bugün, artık, "ma
saya oturacağız" lafı yok, Türkiye için; "pasta" yok, "pastadan pay alacağız" lafı yok ve "bir 
koy üç al" yok; bunların hepsi geçti. Şimdi ne var? "Turist gelecek, yabancı sermaye gelecek, 
savaş sonunda bunlar olacak" Hayır efendimi Savaş sonrasında, bütün bu bölgedeki denge
ler, ister istemez yeniden tesis edilecektir. 242 sayılı Karar da yeniden gözden geçirilecek ve icra 
edilecektir. 242 sayılı Kararın icra edilmemesi halinde, bütün bu işi yapanların çok büyük sı
kıntıya gireceği kesindir. Bizim burada söylemeye çalıştığımız husus, umalım ki çok kan dö
külmesin, umalım ki hiç kan dökülmesin; ama, kan dökülmesi hali, ileride temizlenmesi fev
kalade zor husumetlere sebep olacaktır. Zannediyor musunuz ki, kendi ülkesinden şu veya bu 
yardımı, bu kan dökülmesine yardımcı olan bir Türkiye'ye, o ülkelerin halkı iyi gözle bakacak
tır? Hayır... 

YASİN BOZKURT (Kars) — O halde?!. 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Onun için, biz diyoruz ki, savaşı yapanlar gider

ler, gitmezler; ama, biz burada kalacağız ve yeni haritayı petrol çizecektir ve yeni haritayı de
mokrasi çizecektir bu bölgelerde. Hiç kimse buna mani olamaz. Beş sene sonra da olsa, on 
sene sonra da olsa, onbeş sene sonra da olsa, dünyanın gittiği istikamet odur. Onun içindir 
ki, Türkiye'nin bu meselede, daha ihtilafın çıktığı günden itibaren bir taraf olup, tek taraf olup, 
sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın tarafında resmen yer alıp, ondan sonra bu ülke
leri incitici birtakım tavırların içerisinde olması üzücüdür. 

Şunu söyleyelim : İhtilaf çıkalı beşbuçuk ay oldu. Türkiye'nin hangi resmî kişisi Irak'a 
gitti; "Biz sizinle komşuyuz, biz sizinle dostuz, gelin bunları yapmayın" dedi? (ANAP sırala
rından "Erdal tnönü gitti", sesleri) 

Resmî olarak hiç kimse gitmedi; ama, bakınız, Tarık Aziz'le Baker bile konuştu, Türkiye 
bu meseleye, tamamen seyirci de kalmadı, taraf kaldı. Bunlar unutulmayacak şeylerdir. 

Yönetimin dikkatine bir hususu daha sunuyorum : "Efendim, halk panik içerisine girme
sin..." Halk panik içerisinde... Gidin bakın dışarılara, bankalara, sokaklara, çarşılara, pazar
lara. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Burada ismini söylemeyeceğim; bir vali, hoparlörle ilanat yapıyor ve "Ey ahali, stokunu
zu yapın, yiyeceğinizi vesairenizi alın, savaş geliyor" diyor. Vali yapıyor bunu. 

MEHMET ALI BtLtCÎ (Adana) — Kim yapıyor? ' 
SÜLEYMAN DEMtREL (Devamla) — Arayın bulun kimin yaptığını. Ben size söylüyo

rum. Eğer bulamazsanız ben yine söylerim onu. Ben jurnalci değilim, ben burada olayı söy
lüyorum. 

Bir de, doğu ve güneydoğuda çok büyük tedirginlik vardır. Yönetimin dikkatini çekiyo
rum. Bu insanlar göçmektedir. Bunlara güven verin. Ayrıca, bunların herhangi bir sıkıntı kar
şısında zarara uğramayacağını temin edin ve bunu ciddî bir şekilde yapın. Bunlar yapılmazsa, 
o bölgelerin zaten çok rahatsız olan ahalisi, o bölgelerden başka yerlere göçmek mecburiye
tindedir. 
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Türkiye'de bu siyaseti kim yürütüyor? Bu, Hükümetin işidir. Anayasa gereği, bunu, Hü
kümetin yürütmesi lazım; fakat, Türkiye'nin sıkıntısı şu : Halkın yüzde 80'inin reddettiği bir 
Meclis çoğunluğu, ona dayanan bir Hükümet ve ona dayanan bir Çankaya, Türkiye'nin böyle 
bir meselesini çözmekte... (ANAP sıralarından gürültüler) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Senin derdin o. 
HASAN ADNAN TUTKUN (Amasya) — Senin hastalığın o zaten. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Türkiye içinde bulamadığı meşruiyeti dışarıda ara

mak mecburiyetiyle karşı karşıya kalıp, işte, Çevik Kuvvet, işte, bilmem NATO kuvveti falan 
getirmek gibi durumların içine girmiş ve savaştan kâr ummuştur. Savaştan kâr umulamaz. Si
zin dahil olmadığınız bir savaşta, size ne kâr verecekler?.. Ama, dahil olduğunuz bir savaşta 
kâr umuyorsanız, terazinin bir kefesine kan, öbür kefesine de kâr koyuyorsunuz ki, bir damla 
kanın karşısına konabilecek kâr yoktur. Bu hususun da böylece bilinmesini istiyorum. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

Cenabı Allah'dan diliyorum ki, böyle bir fırtınadan ülkemizi ve insanlığı korusun ve bü
yük ıstıraplardan, yıllarca sürecek ıstıraplardan milletimizi, memleketimizi ve insanlığı korusun. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, bu birleşimdeki görüşme

lerin radyo ve televizyondan naklen yayınıyla ilgili yazılı müracaatı yapmış; ancak, naklen ya
yınların yapılabilmesi için gerekli olan araçların tahsisi, teknik nedenlerle önceden planlandığı 
ve bu nedenle araçlar değişik yerlerde görevlendirildiği mazeretiyle, söz konusu yayının gerçek
leştirilmesinin mümkün olamadığı, cevaben bildirilmiştir. (SHP ve DYP sıralarından 'Ayıp, 
ayıp" sesleri, gürültüler) 

HASAN NAMAL (Antalya) — Çok ayıp. "Ben bu ayıbı Mecliste okuyamam" deme
dim mi? 

BAŞKAN — tfade buyurduğunuz kınamalar, herhalde, görevini yapan Meclis Başkanlı
ğına değil, bir kamu kuruluşuna müteveccihtir; takdirini size bırakıyorum. İstirham ederim... 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Meclisi enayi mi zannediyor bu TRT? 
BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, Radyo ve Televizyon Kurumu, yüksek malumunuz ol

duğu veçhile, özerktir ve... (SHP ve DYP sıralarından "Aaa..." sesleri ve gürültüler) bu cevabı 
da tamamen teknik bir cevaptır. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Maç için varlar değil mi? 
HASAN ZENGİN (Manisa) — TRT, ÖzaPın borazanı haline geldi. (SHP ve DYP sırala

rından "Ayıp, ayıp" sesleri) 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Erdal İnönü. 
Buyurun Sayın İnönü. (SHP sıralarından, ayakta alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ERDAL İNÖNÜ (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Körfez krizinin son durumu üzerinde Dışişleri Bakanımızın gündem dışı konuşmasını dinle
dik; bize, yeni hiçbir şey öğretmeyen bu konuşmayı dinledik. Bu konuda, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubunun görüşlerini anlatmak için huzurunuzdayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 
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Sayın milletvekilleri, Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle başlayan Körfez krizi, bugün, ülkemizi de, 
güney sınırlarımızın ötesinde patlayabilecek bir savaşın karşısına getirmiştir. Bu savaşta -
anlaşılmayan bir şekilde- ülkemizin de yer alması olasılığı karşımızdadır. 

Büyük Millet Meclisinde ele alınabilecek konuların herhalde en önemlisi, savaş karşısın
daki durumu gözden geçirmektir; karşısında, ülkemizin yapacaklarını, kararlarını gözden ge
çirmek, burada bu kararları almaktır bu konuda görüşme yapmaktır. 

Şimdi, böyle bir görüşmeyi biz bir gündem dışı konuşmaya cevap olarak yapıyoruz... Bu, 
anlaşılır bir şey değildir; Meclisin çalışması bakımından kabul edilebilecek bir şey olamaz. 

Körfez krizi başladığından beri, bu konunun Büyük Millet Meclisinde görüşülmesinden, 
İktidarın hep kaçtığını gördük, tik öngörüşme -ki, bir genel görüşmeye götürülmeden, burada 
çoğunluğunuzun oylarıyla kapatıldı- muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin tek tek 
imzaları alınarak burada gerçekleştirilebilmişti. Bu defa, savaş olasılığı kapımıza gelmişken, 
askerî müdahale için ilan edilen 15 Ocak tarihinden önce toplantı yapılmasını gene bütün mu
halefet milletvekilleri ve bağımsızlar olarak hep beraber istedik. Bir genel görüşmeyle ele alın
masını istedik, gündem dışı konuşmayla değil; ama, "Meclisin usulleri elvermiyor" diye bunu 
yapamadık ve şimdi, ancak bir gündem dışı görüşme etrafında fikirlerimizi söylüyoruz; tele
vizyon da naklen yayınlamıyor... Bunun için getirilen gerekçe de hepinizi biraz evvel ne kadar 
tepkiye sevk etti. Çünkü, adı üstünde, savaş; evvelden beklenmeden, birdenbire çıkabilecek bir 
olay. Buna karşı, Türkiye'nin bütün teknik olanakları hazır olmak dururken, biz burada o ko
nuyu konuşacakken, TRT "Bizim teknik olanağımız hazır değildir, onun için sizin yardımını
za gelemeyiz" diyor. (SHP sıralarından alkışlar) "Yarın savaşa gireceğiz" diye bize söylüyor
sunuz, bu tehlikeyi konuşmak için buradayız; şimdi, TRT, "Teknik olanaklar hazır değil"; na
sıl söyler sayın milletvekilleri? Böyle şey olur mu? 

Sayın milletvekilleri, bakınız, Amerika Birleşik Devletlerinde, Başkanlık sistemi vardır. Cum
hurbaşkanının, orada, Meclise sormadan askerlerini savaşa gönderme yetkisi vardır. Ona rağ
men, Kongreden, Temsilciler Meclisinden; ayrıca kendisine yetki verecek karar çıkmasını iste
di. özel toplantı yaptılar. Orası, demokrasinin çok iyi işlediği bir yer. Demokrasinin hiç işle
mediği başka bir yer Irak'ta, Cumhurbaşkanı, fiilen, her şeye kendi yetkisi varmış gibi davra
nıyor, bunu herkes görüyor ve biliyor. Ona rağmen, orada da, ülkesinin savaşla karşı karşıya 
kalması karşısında, Irak Meclisi toplandı ve savaş için karar aldı. Bizde ise, Cumhurbaşkanı
nın, Anayasaya göre, dış politikayı yürütme, hükümet adına yabancı ülkelere taahhütler yap
ma gibi yetkileri yokken, Sayın özal, aylardır, dış politikayı fıileh yürütüyor; Meclisi toplantı
ya çağırıp, Irak'ı Kuveyt'ten çıkarmak için, Türkiye'nin niye savaşa girmesi gerektiğini hiçbir 
Hükümet yetkilisi Mecliste bize anlatmıyor... 

HÎLMt BtÇER (Sinop) — Anlamazsanız ne yapalım? 
ERDAL tNÖNÜ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, böyle hayatî bir konuda Mecliste et

raflı bir görüşme yapılmasını istememek sadece bir nedene bağlanabilir; güdülen politika, ger
çekten, ülkenin çıkarlarına uygun bir politika değildir, burada onun için anlatılamıyor. (SHP 
sıralarından alkışlar) Çünkü, burada anlatılarak, etrafında birlik sağlanabilecek bir politika 
değildir, onun için burada anlatılamıyor. Onun için bu politikayı burada anlatmadan, açıkla
madan, kapalı kapılar ardında yapılan tertiplerle, adım adım yürütmeye çalışılıyor. Bugün gör
düğümüz manzara, işte tamamen budur. 

MÜNlR F. YAZICI (Manisa) — Siz, ne yapmamız lazım geldiğini anlatın da... 

— 209 — 



T.B.M.M. B : 64 15 . 1 . 1991 O : 1 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Irak'ın Kuveyt'ten çık
mayı bugüne kadar kabul etmemesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Kuveyt'le işbirli
ği halinde olan ülkelere, -Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere- "Irak'ı geri çekmek 
için gerekenleri yapın" diye izin vermesi, bunlar, güneyimizdeki bölgede savaşı büyük olasılık 
haline getirmiştir. Yarın sabaha kadar, Irak, Kuveyt'ten çekileceğini açıklamazsa, Irak üzerine 
bir askerî müdahalenin yapılacağı, Amerika Birleşik Devletleri yetkililerince ifade edilmekte
dir. Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, Irak'ın kuveyt'ten çekilmesini sağlamanın, ulus
lararası hukuk düzenini Ortadoğu'da yerleştirebilmek için şart olduğunu; ama, bunun için as
kerî müdahalenin yanlış olduğunu, ekonomik ve siyasal önlemlerin sonuç vermesini bekleme
nin gerekli olduğunu, tutulması gereken tek yolun bu olduğunu söylüyoruz; bunu söylemeye 
de devam edeceğiz. (ANAP sıralarından "Vermedi", "Vermiyor" sesleri) 

Bu konuda acele etmek niçin?.. Bu konuda acele etmek, -eğer insan hayatına değer 
veriyorsanız- savunulacak bir davranış değildir. Ekonomik çıkarlarla insanların hayatı karşı
laştırılamaz. Onun için, son dakikaya kadar barış içinde çözüm arama gayretlerinin devam et
mesini istiyoruz. Savaşa girmeden Irak'ı Kuveyt'ten çıkarmanın hem Irak için hem öbür dev
letler için, kriz sonrasında barış içinde yaşamayı sağlayacak tek yol olduğunu söylüyoruz; bu
na inanarak, "Çare arayın" diyoruz. 

Hukuk düzeni, hele uluslararası hukuk düzeni, bugün, önemli bir sınav vermek durumunda. 
Böyle önemli bir durumda, böyle kritik bir aşamada Birleşmiş Milletlerin bütün üyeleri bir 
araya gelmişken, bu kadar büyük bir birlik varken, acele etmenin anlamı yoktur. Avrupa'daki 
ülkeler, Paris Sözleşmesini imzalayarak, aralarında çıkabilecek anlaşmazlıkları, önemli anlaş
mazlıkları, savaşa gitmeden, barış içinde çözmeyi taahhüt ettiler. Bunu taahhüt ederken, el
bet, bu görüşmelerin çok zaman alacağını biliyorlardı; bu kadar tecrübeli bu milletler; ama, 
bunu bile bile, kısa bir savaşla, acele çözüm arama yollarını terk ettiler. Gerçi, bugünlerde Lit-
vanya'da yaşanan dram, acele çözümü zor kullanarak elde etme yaklaşımının tamamen bıra
kılmadığını gösteriyor, onu da görüyoruz; ama, Litvanya'da bugün olanları, Sovyetler Birliği
nin merkezî yönetimi de savunamıyor, "Böyle emirler vermediğini" söylüyor. AGİK sürecini 
kabul etmiş bir ülkede, demokratik isteklerin tanklarla ezilmesini biz de kınıyoruz, demokra
tik süreç içinde bütün sorunların çözülmesini bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu nedenlerle, Irak'ın Kuveyt'ten çekilmesini barış içinde sağ
layacak bir yolun bulunmasını bekliyoruz, son dakikaya kadar da umudumuzu koruyacağız; 
ama, sayın milletvekilleri, bu konuda karar verecek olan, bizler değiliz. Bizim vereceğimiz ka
rar, kendi ülkemizin böyle bir savaşa girip girmemesi konusudur ve Mecliste, burada konuşul
ması gereken, elbet, asıl budur. Bu konuda, Hükümet, bugüne kadar Meclise hiçbir doyurucu 
açıklama yapmamıştır. 

Biraz evvel, Sayın Dışişleri Bakanının konuşmasını dinledik; merakla dinledim, özlemle 
dinledim. Savaş kapımıza gelmiş; belki, bize, bu savaşa bizi bu kadar sokmak için uğraşan Hü
kümetin söyleyeceği bir şey vardır, bir çıkarımız vardır, bir şey söyler diye bekledim; ama hiç
bir şey söylemedi, gazeteden bildiklerimizi tekrar etti. 

Ben, daha evvel, bütçe görüşmesinde en ayrıntılı şekilde, Sayın Başbakana sordum, hatır
larsınız; Körfez krizinin neden olacağı bir savaştan biz, ne çıkar, ne yarar bekliyoruz? Birleş
miş Milletler kararlarını desteklemek başka şeydir, bu kararların önüne çıkarak "Hadi savaşa" 
demek başka şeydir. Bu ikinciyi yapanlar, savaşa katılacak olanlar, bu hareketlerinde Gü-
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venlik Konseyi kararlarına uymak dışında bir özel çıkar takip ediyorlar. Böyle olduğu açık ve 
aslında bunda yadırganacak bir şey yok; her ulusun kendi çıkarları başkadır. Bakınız, Arap 
ülkelerinin hepsi "Birleşmiş Milletler kararlarına saygılıyız" diyorlar; ama, yine de ikiye ayrıl
mış durumdalar hem de önemli bir şekilde ikiye ayrılmış durumdalar. Bir bölümü, bu maksat
la "Irak'a karşı savaşa katkı yapacağız, savaşa katılacağız veya destekleyeceğiz" diyorlar, bir 
bölümü ise "Savaş çıkmamalıdır, barıştan uzaklaşılmamalıdır; bu, Arap milletinin birliği için 
şarttır" diye seslerini yükseltiyorlar. 

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi güçlerin de, ekonomik açılardan özel çıkarla
rı olduğu açık. 

Peki, bizim hangi özel çıkarımız var ki, bizim savaşa girmemizi gerekli kılıyor? Bugüne 
kadar Meclise böyle bir bilgi verilmedi. Ne kapalı oturumda, ne açık oturumda, ne kapalı ko
nuşmada, ne Büyük Millet Meclisinin bugünkü otoromunda, hiçbir zaman böyle bir bilgi ve
rilmedi. 

MÜNlR F. YAZICI (Manisa) — Cuma günü, cuma günü... 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bize söylenen hep şu oldu : "Bize 

saldırı olmazsa, biz savaşa girmeyiz. Savaşa girmek istemiyoruz. Kimsenin toprağında gözü
müz yok. Ama bize saldırı olabilir. Saldırıya karşı savunma önlemlerini almalıyız. Ne kadar 
çok önlem alırsak, o kadar iyidir. Onun için, herkesi yardıma çağırıyoruz. NATO'yu, Amerika 
Birleşik Devletlerini, İspanya'yı, daha başka kim olursa." 

Sayın milletvekilleri,' 'Ülkemiz saldırıya uğrarsa kendimizi koruyacağız, o zaman savaşırız'' 
demek hiçbir şekilde yeni bir şey söylemek değildir. Kimseyi kandıramazsınız, kimseyi boş yere 
oyalamayın... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Doğruların yeni yeni söylendiği vaziyet bu. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Yeni bir siyaset belirlemek değildir. Tabiî, ülke saldırıya 

uğrarsa, silahlı kuvvetlerimiz, bütün milletin de desteğiyle, vatanı korumak için, bütün gücü
nü, canını ortaya koyacaktır. Bunu söylemek, yeni bir şey söylemek değildir. Başka türlüsü dü
şünülemez. Hükümet buraya çıkıp da başka bir şey söyleyebilir mi? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Söylemesini mi istiyorsunuz? 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Saldırıya karşı ülkenin korunmasında millî birlik, bera

berlik Türkiye'de her zaman vardır, her zaman da olacaktır. (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, bugün, muhalefet olarak biz, Hükümetin birtakım hazırlıklarını eleş

tiriyorsak, bunun nedeni, bugünkü İktidarın, bize yapılabilecek bir saldırı dışında, anlatılma
yan birtakım hayalî çıkarlar için ülkeyi savaşa sokacak bir tutumu adım adım izlediklerini gör
düğümüz içindir. Bugün, güneydoğuda vatandaşlar, evlerini barklarını bırakarak kuzeye, batı
ya kaçıyorlarsa, bir savaş korkusu yaşanıyorsa, bunun nedeni, bize bir saldırı beklentisi değil
dir; Hükümetin ve Sayın özal'ın demeçleriyle, hareketleriyle doğurdukları hava, verdikleri iz
lenimdir. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Güneydoğudan, vatandaşlar evlerini bark
larını bırakarak, ne bulurlarsa yollara dökülüyorlar. Onlara bu korkuyu veren nedir? Hükü
metin, Sayın özal'ın demeçleri, davranışlarıdır. 

Bizim, İskenderun'da, İstanbul'da yaptığımız mitinglerde meydanları dolduran insanla
rın, "Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz" demesi, "Bugünkü iktidarın, bizi, başkalarının çı
karları için, birtakım tertiplerle savaşa sokmasını istemiyoruz, başkaları için savaşmak 
istemiyoruz" demektir; yoksa, ülkemizi elbet koruruz, mesele o değil; ama, bugün, vatandaşa 
bu izlenimi veren, bu Hükümetin politikasıdır, Sayın Özal'ın demeçleridir. 
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ALÎ ER (tçel) — Seni askere almayacağız savaş çıkarsa, korkma. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Saldırı senaryoları her yerde var. Biz, saldırıya uğramaz-

sak savaşa girmeyeceğiz; ama, saldırı yaratma senaryoları, her yerde karşımızda. Bütün dünya 
basınında bunları okuyoruz. Biraz sonra yine geleceğim oraya. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; açıkça söylüyorum, iktidarın, Sayın özal'm kişisel mü
dahaleleriyle yürüttüğü politika, bizi, adım adım, Körfez savaşına sürüklemektedir, önce, "Am
bargo kararlarını en evvel uygulayan ülkeyiz" diye övünürken Sayın Özal, o zaman, "Bu hare
ketin banşı kolaylaştıracağını" söylüyordu, hatırlarsınız. Sonra, Meclisten, dışarıya asker gön
derme, dışarıdan asker çağırma iznini almak için uğraşırken söyledikleri, "Kendimizi savun
mak için önlem alıyoruz" şeklindeydi. Hatta, gayet iyi hatırlıyorum, biz, 107 ve 108 sayılı Ka
rarların Anayasaya aykırı olduğunu burada savunurken, "Efendim, niye üzülüyorsunuz; biz 
bu kararları alıyorsak uygulamayacağız ki, bunlar caydırıcılık içindir, caydırmak içindir" di
yorlardı. Biraz evvel, Sayın Bakan, "108 sayılı Kararı iyi ki aldık; Amerika'dan 48 tane uçağı 
çağırdık" dedi. (SHP sıralarından alkışlar) 

MÜNÎR F. YAZICI (Manisa) — NATO'nun görevi nedir? 
EROL AĞAGtL (Ankara) — Sen ne anlarsın NATO'dan... 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — "Caydıracağız, caydıracağız" diye, bizi savaşa sokuyorsu

nuz Sayın İktidar. Amerika'dan 48 uçak isteniyor, daha önce NATO'dan Çevik Kuvvet isten
di... "Bunlar hep, kendimizi savunmak için yapılıyor" deniyor. 

Sayın milletvekilleri, doğrudan doğruya bize karşı bir tehdit var mı?.. Yok. Doğrudan doğ
ruya bir tehdit olduğunu kimse söylemiyor; "Potansiyelmiş, şöyleymiş, böyleymiş... Doğru
dan doğruya bize bir tehdit yokken ve Türkiye'nin gücünün, güneyden gelecek tehlikelere karşı 
kendimizi koruyacak mertebede olduğuna hepimiz, dünyada herkes güvenirken, mütemadi, 
"Kendimizi savunabilmek için dışarıdan asker çağırıyoruz, uçak çağırıyoruz" sözlerinize kim 
inanır? Bunların sadece savunmaya yönelik olduğunu nasıl başkalarına kabul ettirebilirsiniz? 

Sayın milletvekilleri, dün akşam, Sayın özal'ın yaptığı televizyon konuşmasında, Güven
lik Konseyi kararları üzerinde halkımıza yanlış bilgi verildiğini hayretle, dehşetle gördüm. (ANAP 
sıralarından, "Allah Allah, hayret!., sesleri; SHP sıralarından "Dinle, dinle" sesleri) 

Güvenlik Konseyinin 678 sayılı Kararının 2 nci maddesinde, "Kuveyt Hükümeti ile işbirli
ği yapan devletlere, Irak, 15 Ocağa kadar Güvenlik Konseyi kararlarını yerine getirmezse, gere
kenleri yaparak bölgede uluslararası barışı ve güvenliği sağlamalarına izin verdi" denilmekte. 
Bu izin, Kuveyt Hükümeti ile işbirliği yapan devletlere yöneliktir ve biz onlardan birisi değiliz. 
Bizim bu devletlerden biri olduğumuzu bugüne kadar kimse söylemedi; Sayın özal da söyle
medi, Sayın Akbulut da söylemedi. Dolayısıyla bu kararın 2 nci maddesi bize hiçbir yükümlü
lük getirmiyor; herkes, duysun. 

Kararın 3 üncü maddesi, 2 nci maddede öngörülen eylemlere, bütün devletlerden, uygun 
görecekleri desteği vermelerini istiyor. Bize yönelik istek burada, bu maddede; uygun görecek
leri desteği vermelerini bütün ülkelerden istiyor. 

Sayın özal, dün gece televizyondaki konuşmasında 3 üncü maddeye atıf yaparken, "Bu 
karar, bütün ülkelerin gerekli desteği vermelerini istiyor" dedi; yani, "Gerekli destek" dedi. 
Oysa, metindeki kelime "Uygun destek"tir ve İngilizcesi "appropriate"tir. Hangi dili alırsa
nız alın, "uygun" başkadır "gerekli" başkadır. Sayın özal'ın bunu bilmeden kullandığını ka
bul edemem. Yanında o kadar uzman var, "uygun" ile "gerekli"nin farkını elbette ona 
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söylemişlerdir. "Gerekli" diye vatandaşlarımıza söylemesi; yani, biz istesek de istemesek de, 
uygun görsek de görmesek de bu gereklidir, gerekli destek istiyorlar diye vatandaşlarımıza söy
ledi Sayın özal. Oysa, gerçek bu değildir. Gerçek, "Uygun destek" diyor. Güvenlik Kenseyi 
kararım hangimiz çıkıp da halkımıza yanlış anlatma cesaretini kendimizde bulabiliriz? (SHP 
sıralarından alkışlar) Hem de böyle önemli bir konuşmada, halkımıza karşı sorumluluk taşı
yan bir insan olarak, halkımızın hiçbir zaman eline geçmeyecek bir kararı onlara söylerken, 
bu kararı yanlış söylemek, halkımızı yanıltmak cüretini, cesaretini nereden alır Sayın özal? 
Bunu söyleyebilen kimse varmı? (SHP sıralarından alkışlar) Lütfen bunu kendisine söyleyin. 

ALt ER (tçel) — Saddam'a gittiğin gibi özal'a da gidip kendin söylesene. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Saddam, Türk halkına hitap etmiyor, Türk halkına hitap 

eden, Sayın özal'dır, Türk halkını yanıltan Sayın özal'dır dün akşamki konuşmasında. 
Güvenlik Konseyi kararı, "uygun" diyor. Güvenlik Konseyi kararının alınmasına kadar, 

orada günlerce uğraştılar. Güvenlik Konseyindeki milletlerin temsilcileri, dışişleri bakanları geldi, 
özel toplantı yaptılar, bu metnin kelimeleri üzerinde anlaşmak için günlerce konuştular. Bu 
metnin üzerinde günlerce konuşan, tartışan temsilciler bilmiyorlar mıydı oraya "uygun" yeri
ne "gerekli" kelimesini koymayı? Elbette biliyorlardı ikisinin farkını; ama, bunu, düşünerek 
ve tartışarak koydular. Buna rağmen çıkıp da halkımızı aldatmaya kimsenin hakkı yoktur. 

Sayın milletvekilleri, Güvenlik Konseyi kararı, yarın Körfezde savaşacak olanlara gerekli 
desteği vermemizi bizden istemiyor. Bunu, halkımızın dikkatine sunuyorum, hepinizin dikka
tine sunuyorum. Böyle bir destek verirsek, bunu biz sadece bir hayalî özel çıkarımız için yap
mış olacağız, Güvenlik Konseyi istediği için değil. Ama, işte bu özel çıkarın ne olduğunu kim
se bize anlatmış değil. Bugün de anlatmadı kimse. Anlatamazlar-, çünkü, böyle bir şey yok. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, basında çıkan yorumlarda ve Sayın Başbakanın dünkü bir konuşma
sında, bizim, Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda savaşan ülkere insanî ve lojistik destek 
verebileceğimizi söylediğim okuyoruz. "İnsanî ve lojistik destek..." Şimdi, buradan, Hükü
mete soruyorum : İnsancıl, insanî ve lojistik destekten ne kastediyorlar? Bunun niteliği, uygu
lama sınırı nedir? örneğin, başka bir ülkenin uçağı bizden ikmal yaparak Irak'a savaşa gider
se, orasını bombalarsa, "Bunlar Lojistik destek" deyip, izin verecek miyiz?.. Cevap bekliyo
ruz. Böyle bir hareket, uluslararası kurallara göre, savaşa girmek anlamına gelir ve bize yapıla
cak bir saldırıya olanak verir; yol açar, kapı açar, uluslararası kurallara göre hak verir. O hal
de, eğer bizim Irak'a karşı savaşta bir özel çıkarımız yoksa, bizi bu savaşa sokacak lojistik des
teği niye vereceğiz? Kim bizi buna zorlayabilir? Sayın milletvekilleri, zaten, biz, burada böyle 
ince noktalar üzerinde durarak, Hükümetin açıklamalarının; dikkatli, dikkatsiz açıklamaları
nın getireceği sakıncaları anlatmaya çalışıyoruz. 

Biz burada böyle uğraşırken, biraz evvel elime geçen bir Amerikan ajansı Haberini (Asso
ciated Press) gördüm. Orada, açıkça, Körfez savaşının nasıl başlayacağını yazıyor, "Türkiye'
den kalkan F-lll uçakları Irak'ı bombalayacaklar, savaş böyle başlayacak" diye anlatıyor ve 
bunu dünyaya yayıyorlar. 

RAŞİT DALDAL (Niğde) — Senaryo onlar, senaryo... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Rüyasında mı görmüş? 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — İçeride, göstereyim isterseniz. (SHP sıralarından alkışlar) 
Amerika Dışişleri Bakanı son gezisi sonunda, Kanada'da yaptığı açıklamada -herkes din

ledi, duydu- "Müttefiklerimiz arasında, biri ki ülkedeki bazı görüşler dışında, tam bir da-
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yanışma kararlılığı vardır" dedi. Yanındaki yorumcular da, Suriye dışında, Amerika Dışişleri 
Bakanının ziyarel ettiği bütün ülkelerin yetkililerinin savaşa katılmaya kararlı olduklarını ifa
de ettiler. Bütün Bunlar, bizim, başkalarının çıkarı için bir savaşa sürüklenmekte olduğumuzu 
açıkça ortaya koyuyor. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, bir şey daha söyleyceğim : Sayın Başbakanın söylediği baş
ka bir şey var; "Biz, savaşa girmek istemiyoruz" diyor ve kendisine niye böyle önlemleri aldık
larını, bu silahların ya da üslerin bizim rızamız dışında kullanılıp kullanılmayacağını sorduğu
muzda, "Bugüne kadar böyle bir karar almadık; gerekirse, Meclise getiririz" diyor. "Bugüne 
kadar böyle karar almadık" diye diye, Çevik Kuvvet, Amerika Birleşik Devletlerinden 48 uçak, 
ispanya'dan, bilmediğimiz bir şekilde bir uçak gemisi; bütün bunlar geliyorlar, yerleşiyorlar, 
savaş senaryoları yazılıyor ve bütün bu arada söylenen, "hiç merak etmeyin; kullanmak gere
kirse biz Meclise getiririz" oluyor... 

Sayın milletvekilleri, kendi kendimizi kandırmayalım; birbirimizi kandırmayalım, ülkeyi 
kandırmayalım. Eğer, bu uçakların Irak'a karşı veya Körfez savaşında herhangi bir şekilde kul
lanılmasını biz düşünmüyorsak, biz kabul etmiyorsak, bunu çıkıp söyleyelim. Sayın Başbakan 
diyor ki: "Bugün için söz konusu değil; yarın ne olacağını bilemem." Yarın ne olacağını hiçin 
bilemiyoruz? Yarın, biz, bağımsızlığımızı birdenbire kaybedeceğiz, yarın birdenbire başka bir 
ülkenin insanları olacağız ve ondan sonra, o ülkenin insanları mı karar verecek? Biz, ne olaca
ğımıza bugün karar veriyoruz, yarın da biz karar vereceğiz. (SHP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) Biz, savaşa girmek istemediğimize göre, niçin bunu, bugünden söylemiyoruz? 

Sayın Dışişleri Bakanına dikkat ettim; biraz evvel, konuşurken, en ağırlıklı cümlesi ola
rak, "Hiçbir Türk askerinin burnunun kanamasını arzu etmiyoruz" dedi. "Arzu etmiyoruz" 
ne demek Sayın Dışişleri Bakanı? "Biz, buna razı değiliz, bunu kabul etmiyoruz, bunun olma
masında kararlıyız; böyle bir şey olamaz" deyin. Biz arzu etmedikten sonra, kim bunu yaptı
rabilir? 

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Tekrar ediyo
rum; kararlıyız, kararlıyız. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — "Arzu etmiyoruz" diye kestirip atmayın. Arzu meselesi 
değil, karar meselesi... 

DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Kararlıyız; tek
rar ediyorum... 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Teşekkür ederim. Yardımla da olsa söylediniz; ama, bütün 
mesele, işte bu izlenimi vermek meselesi. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Bakan laf atar mı? 
BAŞKAN — Efendim, değerli Genel Başkanınıza arzı cevap etti; sataşmadı. (SHP sırala

rından 'Aaaaa" sesleri, gürültüler) 
MEHMET FUAT ERÇETİN (Edirne) — Biz de arzı cevap ederiz. 
BAŞKAN — Uygun olursa, uygun muamele görürsünüz; hiç tereddüdünüz olmasın. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) 7- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; birbirimizi eğlendir

menin dışında, çok önemli bir konuyu görüşmeye çalışıyoruz. Onun için, ben Sayın Başbakan
dan tekrar tekrar rica ediyorum, tekrar söylüyorum; "Bugün böyle bir kararımız yoktur; yarın 
ne olacağını bilemeyiz" demeye hakkı yoktur; çünkü, bu savaşta bizim çıkarımız yoktur. 
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Eğer bir çıkarımız olsa, o zaman konuşma şekli başkadır; o zaman, Sayın Başbakanın konuş
tuğu gibi konuşulabilir : "Çünkü, bir çıkarımız var; ama, bugünden girersek zararlı olur, en 
uygun zamanda gireceğiz, onun için, şimdiden söylemiyoruz" denir. O zaman Sayın Başbaka
nın söylediği uygun olur; ama, durum öyle değil. Bizim bir çıkarımız yok; kimse gelip de "Çı
karınız var" demedi, diyemiyor, öyleyse, yok çıkarımız. Çıkarımız yoksa, bunu açıkça söyle
yin. Vatandaşım başkasının çıkarı için ölmek istemiyor; istememek de en doğal hakkıdır. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bir nokta daha var : Eğer, "Biz Amerikalılara dostuz; onlar uğraşı
yorlar, Kuveyt'ten Irak'ı çıkarmaya çalışıyorlar, onun için korkutmaya çalışıyorlar. Biz de on
larla beraber Irak'ı korkutmaya-çalışıyoruz, biz oraya savaşa vesaireye gidecek değiliz; ama, 
onları korkutmaya çalışıyoruz, Amerikalılara yardım ediyoruz, lütfen siz de yardımcı olun." 
diyorsanız, o zaman, ben, sayın milletvekillerine, Sayın Başbakana diyorum ki, koskoca Ame
rika'nın, -Dünyanın tek süper gücü olduğunu Sayın özal ilan ediyor ikide birde- Irak'ı, -kaç 
milyondur Irak'ın nüfusu? Irak'ın silahları nereden çıkmış?.. Hepsini Batılılar verdiler- kendi 
silahlandırdığı bir ufak devleti korkutmak için benim Mehmetçiğimin ortaya çıkmasına ihtiya
cı oluyorsa, o zaman, Amerika da kimseyi korkutamaz; ben oraya gitsem de korkutamaz. Onun 
için, bu aldatmacaları, bu kandırmacaları bırakınız. Amerika Birleşik Devletleri isterse, biz
den hiçbir yardım istemeden, bizi hiç karıştırmadan, Kuveyt'ten Irak'ı çıkarmanın yolunu bu
lur; eğer istediği o olsa. Ama, kim biliyor istediğinin ne olduğunu? Belli ki başka bir maksat 
var, belli ki başka bir karışık senaryo var. Bütün maksat, Irak'ın Kuveyt'ten çıkmasını sağla
mak olsa... Birleşmiş Milletlerin bütün gücü bir araya gelmiş, Irak'ı Kuveyt'ten çıkarmanın 
yolu bulunamıyor... Bunu kabul edemem. Bunu kimse bana kabul ettiremez; hele, "Irak'ın 
silahları korkunçtur, onları ortadan kaldırmak için savaşacağız" demek, daha da komiktir. 
Irak'ın korkunç olan silahlarının milyon kere güçlüsü, milyon kere korkuncu Amerika Birleşik 
Devletlerinde, ingiltere'de, Fransa'da, Sovyetler Birliğinde, Çin'de; hepsinde var. Hiçbirinin de 
Irak'tan korkmasına gerek yok; ama, burada, gürültüye gitmesi muhtemel ve gürültüye gitme
si karşısında bizim en çok duyarlılık gösterdiğimiz, vatandaşımızdır, başkalarının çıkarları için 
tehlikeye boş yere atılması söz konusu olan, vatandaşımızdır; onu korumaya çalışıyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizi böyle bir tehlikeye atmaya hiç gerek yoktur. Yoktu, gene 
de yoktur. Biz, uluslararası barışa, Birleşmiş Milletlerin ilkelerine bağlı bir ülkeyiz. Böyle bir 
ülke olarak, Güvenlik Konseyinin ekonomik ambargo kararlarını, Irak'a diplomatik baskı ka
rarlarını uyguladık, uygulamaya devam ediyoruz. Ayrıca, kendimizi savunmak için Irak'ın ku
zey sınırında bulundurduğumuz kuvvetle, Irak'a karşı Güvenlik Konseyi kararları doğrultu
sunda ortak harekete, askerî açıdan da katkı yapıyoruz. Bizim kadar katkıyı, oraya bir iki gemi 
gönderen Batı ülkelerinin hiçbirisi yapmadı; ne askerî açıdan, ne ekonomik açıdan. Hepsinden 
daha çok katkı yaptık; bundan fazlasını bizden istemeye kimsenin hakkı yoktur. Güvenlik Kon
seyinin 678 sayılı Kararındaki uygun yardımı fazlasıyla yaptık, yapıyoruz; ayrıca lojistik des
tek vermeye gerek yoktur Sayın Başbakan. (SHP sıralarından alkışlar) Çünkü, nasıl gösterilir
se gösterilsin, -insancıldır, şöyledir, böyledir- lojistik destek, Irak'a karşı savaşa bizi fiilen so
kar. Bu ise, bizim, Ortadoğu'daki uzun vadeli çıkarlarımıza kesin olarak aykırıdır. Biz, gücü
müzü, barış içinde kalkınmamızı yürüterek, ekonomimizi geliştirerek, sosyal adaleti sağlaya
rak, demokratik bir ülke gücü olarak artıracağız, askerî maceralara girerek değil. 
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Sayın milletvekilleri, Körfez kriziyle beraber Sayın özal'ın Anayasayı bir tarafa bırakarak 
yürütmeye başladığı dış politika, gitgide, Türkiye Cumhuriyetinin geleneksel dış politikasın
dan ayrılmıştır ve bugün, açıkça, -kusuruma bakmayın- emperyalist bir politika havasına gir
miştir. (SHP sıralarından alkışlar) 

GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Ankara) -s- Yunanistan'a malzeme veriyorsunuz. 

ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bölge dışındaki daha güçlü ülkelerle birlikte, bölgede as
kerî güce dayanan bir aktif rol üstlenmek hevesi meydandadır. Bu politika, bir kumar politika
sıdır; savaşın kısa olacağına, yanımızdaki devletlerin çok güçlü olduğuna ve kolay zaferden 
pay çıkarmaya dayanan bir kumar politikasıdır. Biz, vatandaşlarımızın hayatıyla kumar oyna
masını kabul etmiyoruz, onun için bu politikaya karşıyız; kimseye karşı olduğumuz için vesai
re değil. Biz, sadece, vatandaşlarımızın hayatıyla kumar oynamasını kabul etmiyoruz. (SHP 
sıralarından ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu politikayı bize kabul ettirmek için yürütülen yanıltıcı propagandaya kapılmayacağız. 
Sayın özal, bu yanlış politikasıyla ülkeyi savaşın eşiğine getirmişken, her ihtimale karşı -belli 
olmaz ya- bir de muhalefeti yanına almak istiyor; muhalefetin de bu politikayı desteklediği, 
bu kumarı birlikte oynadığımız izlenimini vermek istiyor. Onun için, dün akşam televizyonda 
bütün vatandaşların huzurunda, "Meclisteki muhalefet partileri liderlerini bir toplantıya çağırdı" 
ve bunu, "düşman karşısında millî birlik ve beraberlik için yaptığını" söyledi. 

ALİ ER (İçel) — Saddam'a gidersin de özal'a gitmez misin? (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin... Yerinizden müdahale etmeyin lütfen... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Saddam'a özal gitti, özal gitti önce. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Şuna niçin müdahale etmiyorsun?. Yazıklar olsun!.. 
BAŞKAN — Müdahale ettim efendim... Beyefendiye müdahale ettim, size ve arkadaşları

nıza müsaade ettim. (SHP sıralarından gürültüler) 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Halepçi'nin hemen arkasından, özal, Saddam'a gitti. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Sayın özal, bunu, "düşman karşı

sında miltî birlik, beraberlik için yaptığını" söyledi. Belli ki, Sayın özal, bu hareketi ile, bir 
çeşit, kamuoyu baskısı yaratarak bizi yanına çekmek istiyor. 

Kabul etmediğimiz, başkalarının çıkarları için bizi savaşa sokma politikasını, Anayasa açı
sından hiçbir yetkisi olmadan yürüttüğü politikasını, bize, dolaylı yoldan, kimseye farkettir-
meden güya, kabul ettirmek istiyor. 

Sayın milletvekilleri, Anayasaya göre, Sayın özal'ın tarafsız kalması şarttır; dış politikayı 
yürütmesine vesaireye imkân yoktur; ülkeyi, başka ülkelere karşı taahhüt altında bırakacak sözler 
söyleyemez. Hükümet politakasını bize anlatması gereken, Sayın Akbulut'tur, Sayın özal değildir. 

Millî birlik ve beraberliği sağlamanın birinci şartı, Cumhurbaşkanının, Anayasaya saygı 
göstermesidir. (SHP sıralarından alkışlar) Cumhurbaşkanının, ettiği tarafsızlık yeminine sa
dık kalmasıdır. Bunları yapmayan Sayın özal'ın etrafında millî birlik, beraberlik olamaz. (SHP 
sıralarından alkışlar) Ülkeyi, başkalarının çıkarı için savaşa sokmak isteyen bir politikanın et
rafında millî birlik, beraberlik olamaz; eğer olsa, felaket olur. (SHP sıralarından alkışlar) Ül
kenin kaderi ile, vatandaşların hayatı ile kumar oynayan bir politakanın etrafında millî birlik, 
beraberlik olamaz. (SHP sıralarından alkışlar) 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ortadoğu'da, Irak'ı Kuveyt'ten çıkarmak için, savaş 
yapılmadan hukuk düzenini kuracak ve koruyacak bir yol bulunmalıdır; istenirse bulunur. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Gittin de niye bulmadın? 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Birleşmiş Milletlerin toplam gücü bunu sağlamaya yeterli

dir. Biraz sabırla, başka insanların hayatına kendi hayatımız kadar değer vererek, bu bunalımı 
barışçı bir çözüme götürebiliriz. Birbirleriyle savaşa hazır görünen ülkelerin yetkililerine içten
likti önerimiz budur; kendi ülkemizin ise bu savaşa herhangi bir şekilde katılmasını, sokulma
sını kabul etmiyoruz. 

HtLMt BtÇER (Sinop) — Çözüm buldun da kabul mu etmedik? 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Milletimizin bu savaşa karışmak istemediğini flan ediyo

ruz. (SHP sıralarından alkışlar) Birtakım hayalî çıkarlar için, kişisel ya da partisel açıdan fay
dalar sağlamak için bu savaş macerasına ülkemizi atanlar en büyük sorumluluk altında kala
caklardır, en büyük vebal altında kalacaklardır. (SHP sıralarından alkışlar) Tarihî sorumlu
luktan kimse onları kurtaramaz. (SHP sıralarından alkışlar) 

TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Hesabını da verecekler. 
ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Büyük Meclisin, böyle bir olasılığı önlemek için bütün 

gücünü göstermesini diliyorum. Halkımızın, bunu son çare olarak beklediğini ifade ediyorum. 
Dünyaya barış içinde çözüm dileyerek, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından 
ayakta alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tnönü. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Genel Başkan ve Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut konu

şacaklardır. 
Buyurun Sayın Başbakan, (ANAP sıralarından ayakta alkışlar) 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Irak'ın 2 Ağustosta Kuveyt'i işgali nedeniyle ve onu takip eden günlerde Yüce Meclis huzurun
da yapmış olduğumuz genel görüşme esnasında, bu meselenin millî bir mesele olduğunu, iç 
politika malzemesi yapılmaması lazım geldiğini, serinkanlılıkla ve Türk Milletinin menfaatla-
rını ön planda tutmak kaydıyla politikalar üretmemizde birbirimize yardımcı olmamız icap et
tiğini ifade etmiştim. 

ABDULKADtR ATEŞ (Gaziantep) — Irak Türkiye'yi işgal etmedi, Kuveyt'i işgal etti; millî 
mesele nerede? (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Lütfen, arkadaşlarım, dinleyelim. Me
selelerimizi serinkanlı olarak dile getirelim, kim haklıdır, kim haksızdır, hangi konularda anla
şamıyoruz, Türkiye'nin menfaatları^ nerelerdedir, bunları açıklıkla ortaya koyalım. 

Bakınız, biz bu konuda, iki kere, Yüce Meclisin huzuruna geldik. "Meselelerin milletten 
saklandığı ve Yüce Mecliste konuşulmadığı" ifade edilmekte; halbuki, iki kere Meclis huzuru
na geldik ve Meclisten, Hükümete, bazı konularda izin istedik. Bu vakıa karşısında nasıl diye
biliriz ki, "Efendim, bu meseleler konuşulmuyor, bu meseleler anlatılmıyor. Milletimizden sak
lanan hususlar vardır ve böylece gizli kapılar arkasında üretilen politikalarla, Körfez krizi ne
deniyle tatbikatlar yapılıyor." Bunda hakikat payı yoktur ve Hükümetimiz, her yetkiyi, her 
izni, Yüce Meclise gelmek suretiyle almıştır. Bundan böyle -biraz sonra da anlatmaya gayret 
edeceğim- gerektiğinde, yine Yüce Meclise gelinip, ondan, destek ve gerekli izin alınacaktır. 
O halde, herkes şunu gayet iyi bilmelidir; bizim Hükümetimizin gizli kapaklı bir politikası söz 
konusu değildir. 
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İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Zaten, politikanız yok ki... 
BAŞKAN — Efendim, dinleyin lütfen... 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Arzı endam ediyoruz efendim. 
BAŞKAN — Lütfen... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Biraz evvel, burada, Sayın Demirel, 

"Bağdat'taki Saddam'dan Kuveyt'teki Saddam daha tehlikelidir" dediler. (DYP sıralarından, 
"Yanlış, yanlış" sesleri, gürültüler.) Evet, doğrudur. (DYP sıralarından "Hayır, yanlış" sesle
ri, gürültüler.) Lütfen efendim... 

Sayın Başkan, eğer böyle bir konuyu dinlemeye tahammülleri yoksa, o zaman, birtakım 
şeylerden yakınmasınlar; ama, tabiî şu lafı söylemem icap ediyor : Bazılarınız dinlemeyebilirsi
niz... Kulislerimiz var... Diğerleri dinlemeye hazırdır, onlara engel olmayınız efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar.) 

Şimdi, biz de bunun üzerinde duruyoruz; "Bağdat'taki Saddam'dan, Kuveyt'teki Saddam 
daha tehlikelidir." Kimin için?.. 

MEHMET GÖLHAN (Sakarya) — Tersi, tersi... 
AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Yanlış söylüyorsunuz; tersini söylediler. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun lütfen... Sayın milletvekilleri, böyle bir görüş

me usulümüz şu ana kadar yaşandı mı? İstirham ederim... 
AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Sayın Demirel tersini söyledi; "Bağdat'taki bir Saddam, 

Kuveyt'teki bir Saddam'dan daha tehlikelidir" dedi. 
ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Yanlışı düzeltiyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Gölhan, Sayın Küçükel, Sayın Şendağ, lütfen efendim... 
Buyurun Sayın Başbakan. 
AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Efendim, Sayın Demirel, Başbakanın söylediğinin tersi

ni söyledi, onu düzeltiyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun; hatip, düşüncelerini, müdahalenizden masun 

arz etsin; hakkıdır; dinlemek de görevinizdir, dinlemek istemeyen terk etmekte serbesttir. 
Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Evet, bu, çok kötü bir âdet; yani, ko

nuşmamıza mani olmak size bir şey kazandırmıyor ki... 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Anlat bakalım. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Anlatıyorum, rahatsız oluyorsunuz, 

bağırıyorsunuz. 
AHMET KÜÇÜKEL (Elazığ) — Yanlış anlamışsınız, onun için müdahale ettik. Sayın De

mirel, "Bağdat'taki bir Saddam, Kuveyt'teki bir Saddam'dan daha tehlikelidir" dedi; siz, ter
sini söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, siz musahhih değilsiniz, milletvekilisiniz, hatibin sözünü dinlersiniz... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Efendim, yanlışsa, Sayın Demirel ge

lir, burada, "Yanlış söyledin, öyle söylemedim" der; değil mi? 
MEHMET HALİT DAĞLI (Adana) — Zapta bak, zapta. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Zabıtlar burada, biz yanlış söyledik-

se gelir, "Yanlış söyledin, öyle değil" der, düzeltir. İşin doğrusu da odur, doğrulardan ni-
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çin kaçıyoruz? Mademki milletin huzurundayız, doğruları anlatacağız, tşin doğrusu budur; 
neden gocunuyorsunuz? Doğru laftır; destekliyoruz; elbette tehlikelidir. 

Bakınız, hepimizin bildiği şeyleri tekrar edeceğim. Bizim komşumuz, sekiz sene tranla sa
vaştı, bu yetmedi, akabinde, bir iki sene sonra, kendisinden daha güçsüz addettiği komşusu 
Kuveyt'i işgal ve ilhak etti. Siz, bütün bunlara rağmen, "Hiçbir tehlike söz konusu değildir. 
Ne gereği vardır efendim, Saddam ne yaparsa yapsın, Saddam da kimdir?.. Varsın Kuveyt'teki 
petrol zenginliklerine de otursun ve elindeki mevcut silahlarla bölgede hakimiyetini de kursun; 
Türkiye için hiçbir beis yoktur, hiçbir tehlike söz konusu değildir. Türkiye, rahatlıkla elini ko
lunu sallayarak bu hareketlere seyirci kalır" diyorsanız, biz de diyoruz ki, bu, doğru bir davra
nış ve politika değildir. Elbette ki, Saddam, artık, bölgede hâkimiyet tesis etmek isteyen, kom
şularıyla savaşı adeta âdet haline getiren, alışkanlık haline getiren, yayılmacı bir politika takip 
eden bir komşumuzdur. Bunun için, müteyakkız olmak, gerekli tedbirlerimizi almak mecburi
yetimiz vardır. (ANAP sıralarından alkışlar) tşte, aramızdaki fark budur. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Harp istediğini ikrar ediyorsun. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Çıkarımız nedir?.. Çıkarımız, bu teh
likeye karşı kendimizi korumaktır. Burada, "Başkalarının çıkarı vardır da, biz, başkalarının 
çıkarma alet oluyoruz" deniyor. "Başkalarının çıkarı nedir?" sorusuna bu kürsüden söyle
yenler, o çıkarı da ifade etmek suretiyle açıklamada bulunmalıdırlar. Başkalarının çıkarı ne
dir?.. Başkalarının çıkarı petrol ise, biraz evvel söylediğim gibi, bizim bu düşünüşte olan kom
şumuzun o petrole sahip olmasından doğan tehlike, elbette bizim tedbir almamızı gerektiren 
çıkarımızdır; çıkarımız budur. 

ikinci çıkarımız... 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Anlaşıldı, ikrar ediyor. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Anlaşılıyor, anlaşılıyor... 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, lütfen efendim... Lideriniz ve sözcünüz konuştu, herkes yakı

şır nezaket içinde dinledi, sizi de o nezakete davet ediyorum. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Başbakana arz-ı cevap ediyorum. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Efendim, dinleyelim lütfen. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — ikrar ediyorsunuz değil mi? 
BAŞKAN — Beni başka türlü davranmaya zorlamayın lütfen. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Ben naziğim, sen bilmezsin. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, lütfen efendim... 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Sen bunu takdir edemezsin. 

V. — DİSİPLİN CEZALARI (DEVAM) 
2. — izmir Milletvekili M. Turan Bayaztt'a kınama cezası verilmesi. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, görüşmeleri ve hatibin konuşmasını engellediğiniz için, size 

bir kınama cezası verdim. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Memnuniyetle aldım. 
ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Terbiyesiz adam, dinlesene!.. 
BAŞKAN — Sayın Bozkır... Sayın Bozkır... 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Terbiyesiz adam sensin. Otur yerine! 
BAŞKAN — Sayın Bozkır, Sayın Bayazıt, lütfen... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) -^ Terbiyesiz adam! 
HALlL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Arkadaşlarınıza sahip olun efendim. 
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ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Hem "konuş" diyorlar, hem de konuşturmu
yorlar. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Yapmayın, sonra, bir tek kelime konuşamaz
sınız burada. Ayıp yahu... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sen tutup da burada benim bu fiilime "Ceza veriyorum" 
dersen, bunlar burada her şeyi yapar. Utan!.. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Adamda utanma yok ki! 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sen adam mısın? 

3. — izmir Milletvekili M. Turan Bayazü'a ikinci kınama cezası verilmesi 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, size ikinci kınama cezasını verdim. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Seksen kere ver. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
C) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 

1. — Dışişleri Bakam Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in, Körfez krizine ilişkin gündem dışı açıkla
ması ve DYP Genel Başkanı İsparta Milletvekili Süleyman Demirel, SHP Genel Başkanı izmir Millet
vekili Erdal inönü ve ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım Akbulut 'un grupları adına konuşma
ları (Devam) 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Efendim, biz, Birleşmiş Milletler üye

siyiz. Saddam'ın yapmış olduğu bu hareketin haklı olduğunu söyleyen hiç kimse yoktur; şu 
kürsüden, "Saddam haklı hareket etmiştir, Kuveyt'i işgalde hakkı vardır, uluslararası hukuka 
uygundur, hakkaniyete uygundur" diyecek bir arkadışımız veyahut muhalefet partilerinin bir 
sözcüsü, henüz bunu telaffuz etmiş değillerdir. Eğer, Saddam'da haklılık var ise, buradan te
laffuz edilmeli ve milletimize açıklanmalıdır. Madem ki açıklık istiyoruz, eğer öyle düşünüyor
sanız, "Saddam haklıdır" diyebilirsiniz ve neden haklı olduğunu milletimize açıklayabilirsi
niz. El sıkmaya gitmenizi katiyen bu manada almıyorum... (SHP sıralarından gürültüler) 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Utan, utan!.. 
BAŞKAN — Sayın Kurt... Sayın Kurt... Lütfen... 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Sinirlenme... Efendim, sözlerimi bi

tireceğim, hiç sinirlenmeyin. Ben, bu manada... 
AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Başbakana yakışır şekilde konuşun. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Kardeşim, lütfen... 
BAŞKAN — Bir Sayın Genel Başkan ve bir Sayın Başbakan, burada, bu kadar ciddî bir 

konuda görüşlerini Yüce Meclise sunmak hakkına ve gücüne sahiptir. Saygıya davet ediyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Başbakan. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Daha cümlemi tamamlamadan, he

men itiraz ediyorsunuz. Bu kadar heyecanlı ve sinirli olmanıza gerek yok ki... Ben o manada 
almıyorum; sadece, barışın sağlanmasına matuf bir hareket olarak telakki etmeye çalışıyorum; 
ama, bakın neler oluyor... Bu kriz başladığı zaman, Sayın İnönü'nün bir demeci var; "Derhal 
bir dünya ordusu kurulmalı, bu Saddam halledilmeli" diyor. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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Şimdi, bu nasıl bir düşünce tarzıdır? Bakınız, gönlünüz barışla dolu olsa -inanıyorum; 
yani, bir sürçülisansa, söylediklerimi geri alacağım; ama, elbette şu düşünce ile karşı karşıya 
kalıyorum- eğer gönlünüz doluysa barışla, ilk günde, daha akabinde, "Dünya ordusu kurul
sun -Ordu ne için kurulur?- ve bu iş halledilsin" şeklinde bir tavra girmemeniz Jazımdır. Biz, 
işin bidayetinden beri meselenin barışçı bir yolla çözülmesinden yana olduğumuzu ve halen, 
çok az ihtimal de kalsa, bu ümidimizi yitirmediğimizi, yine huzurlarınızda beyan ediyorum. 
Biz, ümidimizi yitirmedik; çok az ihtimal dahi olsa, meselenin barışçı yolla çözülmesinden ya
nayız ve Türkiye, krizin başladığı günden bugüne kadar, barışçı tutumunda en ufak bir inhi
rafta bulunmamıştır. Ne söyledikse, o gün ve bu gün arasında en ufak bir farklılık yoktur. Biz, 
savaş istemiyoruz ve milletimizi de savaşa sokmayacağız, Ordumuzu da savaşa sokmayacağız; 
böyle bir kararımız yoktur. (SHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, siz, dünya ordusunu kurun, Saddam'ı halletmeye kalkın, ondan sonra gelin, barış 
savunuculuğunu yapın ve gidin "Barış istiyoruz" diye mitingler yapın, konuşun... inandırıcı 
olmaz. Başta da söyledim; "Bunu, iç politika meselesi yapmayalım. Bu, bizim meselemizdir, 
el ele verelim, gönül gönüle verelim, en güçlü bir şekilde bu krizden çıkalım" dememin sebebi 
budur. 

Siz, ne kadar kabul etmezseniz etmeyiniz, Cumhurbaşkanımızın çağrısına da icabet etme
liydiniz. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Sana ne!.. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Evet, böyle bir meselede, fikirleriniz 

ne olursa olsun, oturur konuşursunuz, belki bir mutabakat sağlarsınız, belki sağlayamazsınız. 
Oturup konuşmanın ne zararı vardır?.. Bu meseleyi, oturup konuşmanın ne zararı vardır?.. 
(DYP sıralarından "Ne zaman?" sesleri) İster istemez, ta Saddam'la konuşmaya gidilir de, bir 
ülkenin cumhurbaşkanıyla konuşulmaz... İzahı mümkün değildir. Siz ne söylerseniz söyleyin, 
mümkün değildir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bunlar, yanlıştır efendim; bunlar, yanlış işlerdir. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Biz, karşımızda, Başbakan arıyoruz. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Meseleyi bu boyutlara getirmede mil

letimizin bir menfaati yoktur, ülkenin bir menfaati yoktur. Hepimiz suhuletle düşünmeliyiz, 
birbirimize kızarak bir noktaya varmamız mümkün değildir. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Siz Başbakansınız, siz niye davet etmiyorsunuz? 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Ben de çağıracağım efendim... Ben 

de konuşurum. Gelmezlerse bile; ben giderim, ben de konuşurum. Niye konuşmayacağım; el
bette konuşurum. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Savaştan sonra... 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Biz, seni koruyuverelim diye konuşuyoruz. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Efendim, hiç kızarak düşünmeyelim, 

hiç kimse birbirine kızmasın; kızacak bir şey de yoktur. Fikirlerimiz vardır; beğenilir veyahut 
beğenilmez, siz de fikirlerinizi açıkça söylersiniz, biz de söyleriz. Elbette, bunu değerlendire
cek olan yüce milletimizdir ve bunda garipsenecek bir şey yok. 

Şimdi, biz, NATO Çevik Kuvvetin hava unsurunu çağırdık; doğru. Deniyor ki, "Efen
dim, bizim gücümüz yetmiyor mu?.." Meseleyi, getirip de "Bizim gücümüz yetiyor mu yetmi
yor mu?" münakaşasına bağlamak, doğru bir anlayış değildir. Biz, NATO'nun müttefiki, 
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ortağı değil miyiz? Senelerdir, biz, bu NATO içerisinde görev yapıp vecibeler yüklenmedik mi? 
Biz, seneler sonra, bir fiilî, bir aktif durumda NATO'nun yardımı, müdahalesi ve akün gereği
ni yerine getirme durumuyla karşılaştık. 

İBRAHÎM GÜRDAL (İsparta) — 48 uçak ne oldu Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, biz, "Efendim, Türkiye'nin 
gücü vardır, hiç de gereği yoktur, biz NATO'yu niçin isteyelim" mi demeliydik? Bunun mantı
ğı nedir? Yani, "Türkiye'nin gücü vardır, niçin NATO'dan kuvvet istiyor?.." Ben, NATO'nun 
ortağıyım; niçin ortak oldum NATO'ya?.. 

NATO, 10 Ağustosta, oturdu, "Türkiye'ye vaki bir saldırı, NATO'ya vaki bir saldırıdır, 
Türkiye'nin yanında olacağız" diye karar verdi. Biz, bu anlayıştan hareketle "Hayır efendim, 
ne gereği var, biz kendi kendimize meselelerimizi hallederiz, size ihtiyacımız yoktur" mu diye
lim? Türkiye'nin buradaki menfaati nedir? dediğimiz takdirde, bunları izah etmek mümkün 
değildir. Bunlar, Hükümetin yapmış olduğu icraatı ille tenkit etmekten başka bir mana ifade 
etmez ve zoraki bir tenkit unsurudur. Elbette, ben, NATO'yu da çağıracağım. Elbette gelecek, 
benim ortağımdır; bugün gelmeyecek de, hangi gün gelecek? 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Amerika'yı niye çağırdın? 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Onu da çağıracağım. 
FERİT BORA (Diyarbakır) — Bugün savaş mı var Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, burada denildi ki, "Efendim, 
savaş sonrası ne olacak?" Savaş halinde de bu soru geçerlidir. "Eğer, Irak'a, tran ve Suriye 
girerse, bizim halimiz ne olacak veyahut tutumumuz ne olacak?" gibi de beyanlarda bulunuldu... 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Kimse o görüşte bulunmadı. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Sen dinlemiyorsan, ben ne yapayım 
kardeşim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Hem de, bilmiyorum kim söylüyor 
onu; kendi liderini de dinlemiyorsan, ben ne yapayım!.. Şimdi, zabıtlara bakacağız ve açıkla
yacağız. Tabiî, o lafı kim söyledi bilemiyorum; ama, eğer, kendi liderinizi de dinlemiyorsanız 
vallahi ayıp yani, ben ne yapayım!.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HALÎL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — "Bizi konuşturmuyorlar" diye de halka şikâ
yet ediyorlar... 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Bu televizyon, ben de istiyorum, ver
sin; ama, bu TRT vermiyor. Tabiî, burada olsa, vatandaşa ben bunu daha iyi anlatacağım ve 
beni konuşturmadıklarını, her zaman da taktiklerinin bu olduğunu söyleyeceğim tabiî; ama, 
bu televizyon vermiyor. 

Savaş sonrası, muhtemel bu gibi hareketler karşısında Türkiye, ne yapacağının hazırlığı 
içerisinde olmuştur ve işte o hazırlık nedeniyledir ki, güneyde kuvvetlerimiz vardır. Şimdi, siz 
kalkar derseniz ki, "Efendim, ne gerek var güneyde bu kuvvetleri bulundurmanın? Bize Irak 
saldıracak mı?.. Varsın, komşusunu işgal etsin, ilhak etsin. Varsın, petrollere de sahip olsun. 
Bizim, komşumuzun yayılmacı olduğu şeklinde bir iddiamız yoktur ki..." o nedenle de savaş 
sonrası herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda, dediğiniz gibi, tran girdiğinde, Suriye 
girdiğinde, "Bize ne canım, girerlerse girsinler, biz ne yapalım yani? Bize bir tecavüz olmasın 
da, nasıl olursa olsun..." 
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tşte, "Aktif politika" dediğimiz şey budur beyler. Şimdi, eğer, sizin gibi düşünsek, hiçbir 
şey yapmamamız lazım; "Bize vaki bir tehlike söz konusu değil; sanki bize mi saldıracaklar? 
O halde, bir tedbir almamıza da lüzum yok, birlik filan göndermemize lüzum yok, NATO'dan 
çevik kuvvet getirmemize lüzum yok, Amerika'dan uçak istememize gerek yok... Hiçbir şeye 
gerek yok; yeter ki, bizim burnumuz kanamasın" dememiz lazım. Doğru; bunları yaparken 
de "Burnumuz kanasın" demek istemiyoruz; ama, her konuda tedbirli olmak, her gelişmeye 
hazırlıklı olmak durumundayız, tşte, bizim kuvvetlerimizin orada bulunmasının nedenlerin
den bir tanesi de odur. 

Bunlar, sizin sözleriniz, sizden aldığım notlarla konuşuyorum. Doğru; açıklık getiriyoruz 
meselelere. Bunları konuşalım. 

Şimdi, deniyor ki, "Biz, bu kuvvetleri burada bulundurduk; Irak da mukabil kuvvetleri 
getirdi." Doğru değil. Irak'ın, kuzeyde, bizim sınırlarımızda biz birliklerimizi göndermeden 
evvel, 7 tümeni vardı; 7 tümeni oradadır. "E, canım, olursa olsun, 7 tümenden ne olacak? 
Bize vaki bir davranışı, hasmane bir tutumu olamaz. Biz, niçin oraya birlikleri gönderiyoruz 
da, tahrikkâr oluyoruz?" denebilir. Biz göndermeden evvel, 7 tümenini getirdi koydu, buna 
reğmen biz göndermeyelim, biz tedbir almayalım... Beyler, biz bu tedbirleri almazsak, Allah 
korusun, herhangi bir şekilde Türkiye'ye vaki bir hareket olsa, bu tedbirsizliğimizin hesabını 
millete veremeyiz. İşte, o zaman vebal vardır, o zaman!.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) Şimdi yaptıklarımızda değil, o zaman vebal vardır. Elbette ki, biz, bu vebali yüklene
meyiz. Yaptığımız şeyler bunlardır. 

HALtL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — öte yandan, Birleşmiş Milletler kararlarına 
uyuyoruz Sayın Başbakan. 

BAŞKAN — Yerinizden müdahale etmeyiniz efendim. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Şimdi, gene hatırlayacaksınız; bura

da, 107 ve 108 sayılı Kararları alırken, tenkit edildik, hem de, çok şiddetli bir şekilde tenkit 
edildik. O zaman, "Efendim, bu ambargoya neden uydunuz, niçin uydunuz?" deniyordu. Şimdi 
"İyi, zaten başka yapacak bir şey yoktu. Yapacağınız, ambargoyu uymaktır" diyorlar. Ben 
onu da söyleyeyim; o zaman bizi tenkit ettiler, şimdi ise hakkı teslim ediyorlar. Buradaki ko
nuşmalarda; "Yapılacak bir şey yoktur, ambargoya da uyuldu, iyi edilmiştir" diyorlar. İyi edil
miştir de; tabiî bunun, beşbuçuk ay sonra söylenmesi biraz da manidardır. Tabiî, biz bunu baş
tan tespit edebiliyoruz, baştan yapabiliyoruz doğruyu; siz, beşbuçuk ay sonra bunu teyit edebi
liyorsanız, bunu teslim edebiliyorsanız, ben, teşekkür etmekten başka yapacak bir şey bulamı
yorum ve tabiî teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ayrıca, bu kararlara elbette uyduk. Biz, Birleşmiş Milletlerin üyesiyiz; üye olmamızın ge
reğini de elbette yerine getireceğiz. Yani, Birleşmiş Milletlere üye olmak, bu gibi camiada yer 
almak; ama, sırası geldiğinde de bu kararlara uymamak, bunların dışında hareket etmek, bi
zim devlet olmamızla bağdaştırılamaz. Bu hareketler, bir devlete, Türkiye Cumhuriyeti Devle
tine yatıştırılamaz. tşte, o zaman onursuz oluruz, o zaman güvenilir olmayız. Bunları kabul 
etmemiz lazımdır. 

Ne yapmamız istenir? Ambargo kararlarına uymayalım mı? O zaman, çok tenkit ettiniz, 
buralarda, bu kürsülerden çok söz söylediniz; "Efendim, neden uydunuz. Nasıl uydunuz? Ni
çin uydunuz? Pazarlık da yaptınız mı?" gibi laflar da söylendi. Bu işin pazarlığı olmaz. Biz, 
doğrular üzerinde, hak, adalet üzerinde ve milK menfaatlarımız üzerinde politika yapıyoruz; 
pazarlıkla politika yapmıyoruz. 
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Hiç, söylenildiği gibi değildir; bunların karşılığı bir maddî menfaat değildir, bir pazarlık 
söz konusu değildir ve olamaz da. Elbette, ambargo nedeniyle, kriz nedeniyle zararlarımız ol
muştur. Bu zararlarımızın telafi edilmesi, ödenmesi, yerine getirilmesi, elbette istenir, yapılır; 
ama, bu, yaptığımız hareketin -katiyen- karşılığı değildir, katiyen karşılığı değildir; çünkü, o, 
o zaman pazarlık olur; o, o zaman bizim onurumuzla bağdaşmaz... Biz bunu yapmıyoruz; biz 
bunu yapmadık. (ANAP sıralırından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Birleşmiş Milletlerin 678 sayılı Kararı var, bu karar muvacehesinde de 48 uçağı istedik. 
Bu uçaklar, yine Yüce Meclisten aldığımız 108 sayılı Karar gereğince Türkiye'de bulundurul
maktadırlar. Bu, Yüce Meclisin Hükümete verdiği bir izindir. Bunların kullanılması gerekti
ğinde, icap ettiğinde -tekrar ifade ediyorum- Yüce Meclise gelip bilgi veririz, açıklarız; desteği
ni, onayını alırız. O halde, bizim, milletten sakladığımız, gizlediğimiz hiçbir husus yoktur. 

Tekrar ediyorum : Türk askeri, Türk Ordusu bu savaşa katılmayacaktır; Türk uçakları, 
Türk savaş malzemeleri bu savaşa katılmayacaktır. 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Zonguldak) — O gelen uçaklar katılacak mı, katılmayacak mı? So
ruyorum. 

BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Katılmayacaktır! 
Şimdi, bize tecavüz olursa... 
İRFAN DEMÎRALP (Samsun) — Tecavüzü davet ediyorsunuz siz. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — E, tecavüz olursa... Bilmem açıkla

maya gerek var mıdır; tecavüz olursa, elbette ki mukabele edilecektir, elbette ki, işin gereği 
yerine getirilecektir. 

İRFAN DEMÎRALP (Samsun) — Tecavüzü davet ediyorsunuz siz. 
BAŞBAKAN YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Benim Yüce Meclise bu hususta söy

leyeceklerim bunlardan ibarettir. 
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum efendim. (ANAP sıralarından ayakta alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Gündeme geçiyoruz. 

D) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. —Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapctoğlu'mn, KIT Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 

önergesi (4/261) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde, komisyondan istifa yazısı vardır; oku
tup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilliğine seçilmem dolayısıyla KİT Komisyonu Üyeliğin

den istifa ettiğimi bilgilerinize sunar, gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Doğru Yol Partisi Grup 
Başkanvekili 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 

Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının (1/591), yeniden incelenmek üzere geri gönderilme
sine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1510) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre verilmiş bir tezkeresi var
dır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 15.6.1989 tarihli ve K. K. Gn. Md. 07/101-2285/03303 sayılı yazımız. 
"2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 

Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının, Millet Meclisi İçtüzüğünün 76 ncı mad
desine göre yeniden incelenmek üzere geri gönderilmesini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

3. — Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt Özal'tn, Hükümetçe geri istenen (1/591) esas saydı 
tasarıyı üzerine aldığına ilişkin önergesi (3/1511) 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Bozkurt özal'ın yazılı bir müracaatı vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümetçe geri alınması istenen 1/591 esas sayılı tasarıyı içtüzüğün 76 ncı maddesinin 

2 nci fıkrası uyarınca, üzerime alıyorum. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Yusuf Bozkurt özal 
Malatya 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan müracaat muvacehesinde, Başkanlıkta bulunan tasarı
nın işlemine, İçtüzüğün 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre, kaldığı yerden devam olunacaktır. 

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

1. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 3083 numaralı Kanuna göre 
gerçekleştirilen toprak dağıtımı konusunda Ceylanpınar köylülerinin karşı karşıya bulundukları sorunları 
ve bu sorunların çözüm yollarım tespit etmek amacıyla Medis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/132) (1) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır; önerge 500 kelimeden fazla olduğu 
için, özetini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği gibi, 1984 yılında 3083 sayılı "Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair 

Tarım Reformu Kanunu" çıkartılmıştır. Adı geçen Tarım Reformu Yasanın, "Pilot Bölgesi" 
Ceylanpınar'ın tkicırcıp bölgesi seçilmiştir. Kasım 1990'da ise yasa bu bölgede uygulanmaya 
konulmuştur. 

(1) 10/132 esas numaralı Medis araştırması önergesinin tam metni tutanağa eklidir. 
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Uygulamaların yarattığı sürekli şikayetler üzerine, tarafımızdan bir milletvekili heyeti îki-
cırcıp bölgesine gidip köylülerle görüşerek, aşağıda belirtilen ve 3083 sayılı Tarım Reformunun 
amaç ve ruhuna tamamen aykırı uygulamaları tespit etmiştir. 
"Toprak reformu yapılıyor" adı altında, 30-35 yıldır buralarda çiftçilik yapan binlerce kiracı 
köylü topraksız bırakılmıştır. Köylünün toprağı sudan nedenlerle elinden alınmış, köylü işsiz, 
güçsüz bırakılarak sefalete, açlığa, en kötüsü geleceksiz ve mutsuzluğa terk edilmiştir. Yerleşik 
düzen altüst edilmiştir. 

Ceylanpınar tkicırcıp Bölgesinde 30 köy, 16 mezra bulunmaktadır. Nüfus ise 15 000 civa
rındadır. Burada 200 bin dekar Hazine arazisi köylülere dağıtılmaktadır. Yolsuzluk, rüşvet, adam 
kayırma gibi iddialar bir yana, mevcut uygulamaları mantık ile ölçebilmek mümkün değildir. 
Toprak dağıtımının 2 000 kişiyi toprak sahibi yapması beklenirken, dağıtım, 2 500 kiracı köy
lünün topraksız kalmasına neden olmuştur. 

Çiftçileri topraksız kılan gerekçeler şöyle sıralanabilir : 
— Fişlenenlere toprak verilmiyor. Bunları kim fişledi? Niçin fişledi? 24 saat göz altında 

tutuldu, fişlendi. Adam mı vurdu? 
— Bazı çiftçiler de, tlçe Tarım Müdürlüğünden "Çiftçilikle uğraştıklarına dair belge 

almamışlar" diye topraksız bırakıldı. Oysa, bu çiftçiler yıllardır devletin bu arazilerinde kira
cılar. Sulama ve kira parası ödüyorlar. İlgili genel müdürlükte isimleri var. 

— Aranan koşullardan biri, başvuru yılı olan 1986'da evli olmak. 1986'da bekâr olanla
rın çoğu, daha sonra evlenmiş, çoluk çocuğa karışmıştır. Ama toprak dağıtımının yapıldığı 
Kasım 1990'da Tarım Reformu yetkilileri onları bekâr kabul ediyor. 

— Bir neden de, 1986'da askerde olmak. Yani 1990'da toprak dağıtılıyor ve bu tarihte as
kerliğini bitirmiş adama "Sen, askerlik yapmadın, sana toprak yok" deniliyor. 

— Diğer bir neden, 1990'da 65 yaşını dolduranlara toprak verilmiyor. Oysa, müracaatın 
yapıldığı 1986'da bu insanlar 62-63 yaşındaydı. En çok yardım ve desteğe ihtiyaç duyduğu bir 
yaşta insanlar açlığa, çaresizliğe terk ediliyor. Bu saçmalık, her şeyden önce sosyal devlet ilke
sine taban tabana zıttır. 

— Arazi verilmeyişinin bir diğer nedeni de, köylünün okur-yazar olmayışıdır. Sanki çiftçi, 
okur-yazar olmayışının suçlusuymuş gibi; sanki çiftçilik yapabilmek için, mutlaka okur-yazar 
olmak gerekiyormuş gibi... Eğer, bu insanlar okur-yazar olmadıkları için çiftçilik yapamaya-
caksa, neden devlet on yıldır arazilerini onlara kiraya vermiştir? 

—1985 yılında çıkarılan bir yönetmelikle, 1955'te yapılan dağıtımda toprak alabilen 100 
kadar ailenin de toprağı elinden alınıyor. Oysa, genel hukuk ilkelerine göre, yasa ve yönetme
likler geriye doğru yürütülemez. Köylünün toprağının alınış nedeni ise, toprağı kullanmadığı 
gösterilmektedir. Neden kullanamadığı üzerinde ise durulmamaktadır. 

Bölge insanının kalkınması ve bütün bu yanlışlıkların düzeltilmesi için, Ceylanpınar Ta
rım tşletmesinin 1 700 000 dekar olan arazisinin 200-300 bin dekarının köylüye dağıtılması ge
rekir. Nitekim, Afganlılara Tarım İşletmesinden toprak verilmiştir. 

İkicırcıp Bölgesine giden HEP milletvekili heyitine yüzlerce köylü, hep bir ağızdan, "Bize 
toprak verilsin" diye bağırıyordu. Yürekler acısı bu sahne, çölde susuz kalan insanların "su, 
su" diye haykırışı gibiydi. "Bizi toprağımızdan ayırmayın, ölünce babalarımızın kemikleri yanma 
gömülmek istiyoruz" deniliyordu. 
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Yukarıda sunduğumuz nedenlerle, Anayasa'nın 98 ile T.B.M.M. İçtüzüğünün 102 ve 103 
üncü maddelerine göre, toprak dağılımı konusunda Ceylanpınar köylülerinin karşı karşıya bu
lundukları sorunların ve çözüm yollarının tespiti için Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Mehmet Adnan Ekmen Mahmut Alınak 
Mardin Kars 

Mehmet Ali Eren Abdullah Baştürk 
İstanbul İstanbul 

İsmail Hakkı önal Salih Sümer 
İstanbul Diyarbakır 

İbrahim Aksoy Yusuf Kenan Sönmez 
Malatya İstanbul 
Arif Sağ Ahmet Türk 
Ankara Mardin 

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

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

2. — Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaraeıbaşı ve 56 arkadaştım, Hükümetin Körfez krizine 
ilişkin politikası ve yaklaşımları konusunda genel görüşme açûmasma ilişkin önergesi (8/35) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Irak'ın Kuveyt'i işgali ile başlayan körfez krizi giderek tırmanmış, ülkemizi de etkileyecek 

ciddî bir savaş tehlikesi, olasılığı büyük ölçüde artmıştır. 

Soruna, henüz, bütün çabalara karşın, barışçı bir çözüm bulunamamış olması, olayın öne
mini ve ciddiyetini artırmaktadır. Körfezde çıkabilecek bir savaşın Türkiye'yi doğrudan veya 
dolaylı biçimde etkilemesi söz konusudur. 

Son derece kaygı verici bu gelişmeler karşısında, Kamuoyumuz yeterince bilgilendirilme
miş, Hükümetin Körfez krizine ilişkin politikası, ne yazık ki, bugüne kadar olması gereken 
açıklıkla ulusumuza duyurulamamıştır. öte yandan, Hükümetin, körfez politikası ile ilgili ge
rekli etkinliği gösteremediği, bu, çok önemli ve ulusumuz açısından yaşamsal boyutu olan ko
nunun kapalı diplomasi ve bireysel ilişkiler düzeyinde ele alındığı endişe ile izlenmektedir. 

Kuşkusuz, Körfez krizi ile ilgili olarak yakın ve Ortadoğu'da meydana gelecek gelişmeler 
ve bu gelişmeler karşısında Türkiye'nin tutum ve davranışları, Ülkemizin dış politikasını tü
müyle etkileyebilecek boyutlara da ulaşabilecektir. 

Türkiye için yaşamsal önem taşıyan bu gelişmelere, Türkiye Büyük Millet Meclisinin za
man kaybetmeksizin, bir an önce el koyması, kesinlikle ülkemize bir saldın olmaksızın, savaşa 
karşı olduğunu bildiğimiz halkımıza yeterince bilgi ve güvence verilmesi, konuya ilişkin politi
ka ve seçeneklerin tartışılması kaçınılmaz ve ertelenemez bir gereksinmedir. Böyle bir gerek
sinmeye karşın Hükümet ve anayasal organların devre dışında tutulmak istenmesini anlamak 
mümkün değildir. Son derece kritik günlerin, hatta saatlerin yaşanmakta olduğu bir sırada, 
Hükümetin, asla kaçamayacağı sorumluluğunun bilincine vararak, uzun süredir içinde bu-
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lunduğu suskunluktan sıyrılması ve tüm demokratik yönetimlerin bütün dünyada yaptığı gibi, 
Körfez krizine ilişkin politika ve yaklaşımlarını bütün açıklığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunda tartışması ve kamuoyumuzu bilgilendirmesi zorunludur. 

Bu nedenle; Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 99 ve 100 üncü maddeleri gereğince 
genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Kocaeli 
Abdullah Sedat Doğan 

Adana 
Mehmet Tahir Köse 

Amasya 
Erol Ağagil 

Ankara 
Ömer Çiftçi 

Ankara 
ibrahim Tez 

Ankara 
Yaşar Yılmaz 

Ankara 
Hilmi Ziya Postacı 

Aydın 
Tayfur Ün 

Bilecik 
Cemal Şahin 

Çorum 
Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Abdul kadir Ateş 
Gaziantep 

Cumhur Keskin 
Hakkari 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Etem Cankurtaran 
içel 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

Hasan Fehmi Güneş 
İstanbul 

Ali Topuz 
İstanbul 

12.1.1991 
Mehmet Can 

Adana 
Mahmut Keçeli 

Adana 
Kazım Ulusoy 

Amasya 
Beşer Baydar 

Ankara 
Eşref Erdem 

Ankara 
Rıza Yılmaz 

Ankara 
Ayhan Arifağaoğlu 

Artvin 
I. Önder Kırlı 

Balıkesir 
Rıza Ilıman 

Çorum 
A. Hüdai Oral 

Denizli 
Erdal Kalkan 

Edirne 
M. Cevdet Selvi 

Eskişehir 
Mustafa Çakır 

Giresun 
M. Kemal Duduoğlu 

Hatay 
Ali Uyar 

Hatay 
M. tstemihan Talay 

İçel 
Ali Haydar Erdoğan 

İstanbul 
Mustafa Timisi 

İstanbul 
Veli Aksoy 

izmir 
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Türkân Akyol Turan Bayazıt 
tzmir izmir 

Halil Çulhaoğlu Ahmet Ersin 
izmir izmir 

Erol Güngör Birgen Keleş 
tzmir izmir 

Ali Şahin irfan Gürpınar 
Kahramanmaraş Kırklareli 
Ömer Türkçakal Hasan Zengin 

Kocaeli Manisa 
Tufan Doğu Cemal Seymen 

Muğla Nevşehir 
özer Gürbüz Enis Tütüncü 

Sinop Tekirdağ 
Kazım özev Kenan Süzer 

Tokat Tokat 
Kamer Genç Orhan Veli Yıldırım 

Tunceli Tunceli 
Şinasi Altıner 

Zonguldak 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşme, sırasında yapılacaktır. 

B) ÖNERİLER (Devam) 
a) Danışma Kurulu Önerileri (Devam) 
2. — Gündemin 'Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer isler" kısmının 35 

inci sırasında yer alan Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısının (1/747) (S. Sayısı: 482), aynı kısmın 2 nci sırasına alınmasına ilişkin Danışma Ku
rulu önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerileri vardır; okutup ayrı ayrı onayınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 78 Tarih : 14.1.1991 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmının 

35 inci sırasında yer alan 482 sıra sayılı Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının bu kısmın ikinci sırasına alınması, Danışma Kuru
lumuzca önerilmiştir. 

Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Yasin Bozkurt Onur Kumbaracıbaşı 

Anavatan Partisi Grubu Başkanvekili Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu Başkanvekili 
Mustafa Çorapçıoğlu 

Doğru Yol Partisi Grubu Başkanvekili 
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BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer öneriyi okutuyorum : 
3. — Körfez krizi nedeniyle içinde bulunduğumuz koşullarda ortaya çıkabilecek gelişmeler karşısın

da ve bu konuya münhasır olmak üzere, TBMM Genel Kurulunun toplantı gün ve saatinden önce hemen 
toplanabilmesi için gerekli çağrının TBMM Başkanlığınca yapılabilmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi. 

Danışma Kurulu önerisi 
No. : 79 Tarih : 14.1.1991 
Danışma Kurulunun 14 Ocak 1991 Pazartesi günü yaptığı toplantıda; körfez krizi nede

niyle içinde bulunduğumuz koşullarda ortaya çıkabilecek gelişmeler karşısında ve bu konuya 
münhasır olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun, toplantı gün ve saatin
den önce, hemen toplanabilmesi için gerekli çağrının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğınca yapılabilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Yasin Bozkurt Onur Kumbaracıbaşı 

Anavatan Partisi Grubu Başkanvekili Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu Başkanvekili 
Vefa Tanır 

Doğru Yol Partisi Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN — öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemimize göre, sırada bir Meclis araştırması önergesinin görüş

meleri yer almaktadır; ancak, çalışma süremizin dolmasına az bir zaman kaldığından, görüş
melere başlanması halinde tamamlanması mümkün görülmemektedir. 

Bu itibarla, gündemdeki kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 16 Ocak 1991 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.00 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç 'in, Mardin IH Derik ilçesinde gözetim altına alınan bir 

vatandaşın ölüm nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun 
yazılı cevabı. (7/1711) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarım

la arz ederim. 

Kamer Genç 
Tunceli 
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Mardin tli Derik İlçesinde geçen hafta gözetim altına alınan 6 kişiden Yakup Aktaş isimli 
25 yaşındaki genç gözetim altına alındıktan 3-4 gün sonra ölüsü ailesine teslim edilmiştir. 

1. Adalet Bakanı zaman zaman Mecliste yaptığı konuşmalarda tutuklu ve hükümlülerin 
Hükümetin güvencesi altında olduğu ve hükümetin namus ve vicdanına emanet edildiğini vur
gulamaktadır. Bu kişide Hükümet olarak sizin namusunuza emanet edildiğine göre nasıl öl
müştür? tşkence yapılarak mı yoksa doğal bir hastalıktan mı ölmüştür? Vücud olarak hiç bir 
hastalığa sahip olmayan bu kişi 3-4 gün içinde nasıl olmuş da ölümcül bir hastalığa yakalanıp 
ölmüştür? 

2. ANAP İktidarları döneminde gözetim altına alınan kişilerde, gözetim altında iken ölen 
insan sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bunun nedenlerini açıklarmısınız? Gözetim yerlerindeki 
yaşam koşulları mı değişti? 

3. ölen bu kişinin cesedinin yıkanması sırasında vücudunda çok yara izi olduğu ve ba
şından kan aktığı cenaze başındaki kişiler ve yıkayıcılarca ifade edilmiştir. Acaba bu yara izleri 
nasıl ve neden oluşmuştur? 

4. Bu olayla ilgili olarak savcılıkça herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmışsa so
nucu nedir? Ayrıca gözetim altına alınan diğer S kişinin akibeti ne olmuştur? Ne zaman mah
kemeye çıkarılacaklardır? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 15.1.1991 

Bakan : 76 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 4.12.1990 tarih ve 7/1711-6344/28348 

sayılı yazınız. 
Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve tarafımdan cevap

landırılması tensip kılınan yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

Sayın Kamer Genç 
Tunceli Milletvekili 
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiğiniz ve tarafımdan cevaplandırılması tensip kılınan yazılı 

soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 
Derik İlçesi nüfusuna kayıtlı Davut oğlu, 1964 doğumlu Yakup Aktaş, Mardin İl Jandar

ma Alay Komutanlığının araştırma ve sorgulama kısmında gözaltında tutulduğu sırada, rahat
sızlanması üzerine Mardin Devlet Hastanesine kaldırılırken vefat ettiği, 

26.11.1990 tarihinde, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan otopsi işlemi sonunda, 
Yakup Aktaş'ın kesin ölüm sebebinin tespit edilemediği, ölüden alınan doku örneklerinin Adlî 
Tıp kurumuna gönderilerek kesin ölüm sebebinin sorulduğu, 

Yakup Aktaş'ın cesedi üzerinde yapılan incelemede herhangi bir patalojik bulguya, ateşli 
silah veya delici ve kesici alet izine rastlanılmadığı, 

— 231 — 



T.B.M.M. B : 64 15 . 1 . 1991 O : 1 

Olayla ilgili olarak, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 1990/2216 hazırlık sayısına kay-
den soruşturma açıldığı, soruşturma sonucunda, 29.11.1990 tarih ve 1990/158 sayılı görevsizlik 
kararı verildiği ve evrakın gereğinin takdir ve ifası için Mardin ti tdare Kuruluna gönderildiği, 

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından alınan 26.12.1990 tarih ve B-1990/1879 sayılı yazı 
ve eki ölü muayene ve otopsi tutanağının incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

2. — Çorum Milletvekili Rıza Iltman'tn, Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü için gerçek
leştirilen bilgisayar altmlartna ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Recep Ercüment Konuk-
man'm yazılı cevabı. (7/1753) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz 

ederim. 
Rıza Ilıman 

Çorum 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan bilgisayarın alınması için ihale açılması 

kararına varılmış. Bununla ilgili bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyon raporunu hazırla
dıktan sonra meteorolojiden sorumlu Bakan Ercüment Konukman raporu dikkate almadan : 

Bilgisayarların "Kalafatoğlu" firmasından alınmasına emir verdiği komisyon, raporunun 
değiştirilip tekniğe uygundur, raporunun verilmesini önerdiği buna karşı çıkan, komisyonda 
görevli genel müdür yardımcıları Mehmet örmeci ve Sadettin Demirkan'ı görevinden aldığı 
bir milyarlık bilgisayarlar için iki milyar ödeme yapılarak, devletin bir milyar zarara sokuldu
ğu ve haksız kazanç sağlandığı doğru mudur? 

Adı geçen genel müdür yardımcılarının bu konudaki ihbarları değerlendirilmiş midir, ya
pılan işlemler nelerdir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 03.011.002/039 11.1.1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : a) TBMM Başkanlığının 26.12.1990 gün ve 7/1753-6469/28885 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 4.1.1991 gün ve 

07/106-860-06807 sayılı yazısı. 
Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın Başbakanımıza tevcih ettiği ancak Sayın Başbakanımı

zın da kendileri adına tarafımdan cevap verilmesini tensip ettikleri yazılı soru önergesi cevabı 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Ercüment Konukman 

Devlet Bakanı 
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Çorum Milletvekili Sayın Rıza Ilıman'ın Yazılı Soru önergesi Cevabı 

Bakanlığıma bağlı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan bilgisayar 
alımı için 10.11.1989 tarihinde ihaleye çıkılmıştır. 

Mezkûr ihaleye katılan Kalafatoğlu firmasının aynı günlü şikayet dilekçesi inceleme ko
nusu yapılmıştır. Ancak Başbakanlık Tasarruf Tedbirleri Genelgesi gereği anılan ihale yapıla
mamıştır. 

thale iptal edilmiştir. 
t hale iptal edildiğinden Kalafatoğlu Firması dahil hiçbir firmadan bugüne kadar herhan

gi bir bilgisayar alınmamıştır. Dolayısıyla Devletin 1 milyar lira zarara uğratıldığı iddiasının 
gerçekle alakası yoktur. 

Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdür yardımcıları Saadettin Demir kıran ve Mehmet ör
meci 10-12 yıl aynı yerde Genel Müdür yardımcılığı görevini yapmışlardır. Bakanlığa gelmemi 
müteakip adıgeçenler aleyhine bir takım usulsüz ve yolsuz işlemleri ihbar edilmiştir. Bu husus
taki soruşturma devam etmektedir. Mehmet örmeci ve Saadettin Demirkıran aleyhine birta
kım iddialar şüyuu bulunduğundan bu arkadaşlarla verimli çalışma ortamı ve güveni kalmadı
ğından görevden alınmışlardır. Görevden alınmanın, yapılmayan bilgisayar ihalesi ile ilgisi bu
lunmamaktadır. 

Adı geçen Genel Müdür yardımcılarının bu konuda ihbarları incelenmektedir. Ancak ken
dileri Böyle bir ihbarı yapmadıklarını, imzalarının fotomontaj olarak kullanıldığını iddia et
mektedirler. 

3. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm, nezarethanelerde işkence yapıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve içişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1757) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başakanlığına 

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

Saygılarımla. 21.12.1990 
Mahmut Alınak 

Kars 

Nezarethanelerin kaloriferleri kapatıldığı için gözaltına alınan insanlar, günlerce beton üze
rinde dondurucu soğuklarda bekletilmekten yakınmaktadırlar. Hatta bazı kişilere aspiratör
lerle soğuk hava akımı verilerek donma durumuna getirildikleri belirtilmektedir. 

işkenceden başka birşey olmayan ve bu uygulamayı insanî buluyor musunuz? 
tikel bir cezaya dönüşen bu biçimdeki gözaltılara son vermeyi düşünüyor musunuz? 
Milletvekillerine ülke genelinde, muhtarlara ve il genel meclis üyelerine de seçim bölgele

rindeki nezarethanelerde, istedikleri zaman inceleme yapma imkânı verecek misiniz? Nezaret
hanelerde işkence yapılmıyor ise bu konuda hemen bir genelge yayınlamayı düşünüyor musunuz? 

1980 yılından bugüne kadar resmî makamlara ulaşan işkence sayısı ne kadardır? İşkence 
uygulamalarını kesin olarak ortadan kaldıracak ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 
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T. C. 
tçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 
Şube : Top. 01, (E)-015902 15.1.1991 

Konu : Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın 
Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 26.12.1990 gün ve 7/1757-6473/28927 

sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 4.1.1991 gün ve K. K. Gn. Md. 07/106-858/06809 sayılı yazısı. 

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

Nezarethaneler, suçluların hazırlık tahkikatı safhasında muhafaza edildiği yerler olup, bu 
yerlerin kaloriferlerinin kapatıldığı ve şahıslara fena muamelede bulunulduğu iddiası gerçek 
değildir. 

işkence ve fena muameleye karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine imza koyan ülkemizde, 
Hükümetimiz kişilere Avrupa tnsan Hakları Komisyonuna ferdi müracaat hakkı tanımıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devleti olup, Türk Ceza Kanununun 243 ve 245 inci mad
deleri ile işkence ve fena muamelede bulunulması halinde failin tecziye edileceği hüküm altına 
alınmıştır. 

Bu cümleden olarak, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 26.9.1989 
gün ve 08-3.383-18873 sayılı, sanığın müdafiileri ile görüştürülmesi konusu genelge ile ilgili 
Bakanlıklara ve Valiliklere duyurulmuştur. 

Arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 

tçişleri Bakam 

4. — Ankara Milletvekili Erol Ağagü'in, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara 
ve bu nedenle vazgeçilen fiili vergi tutarına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'-
nin yazılı cevabı (7/1764) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Adnan Kahveci tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 26.12.1990 

Erol Ağagil 
Ankara 

Soru : 1. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 15 inci fıkrasına 
göre (Kanun Hükmünde Kararname ve Bakanlar Kurulu kararları da dahil olmak üzere) Ba-
kanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara bu hakkın verilmesi nedeniyle vazgeçilen 
vergi tutarları (fiilî) aşağıdaki cetvele göre yıllar itibariyle ayrı ayrı nedir? 
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Vakıflara tanınan vergi muaflığı nedeniyle 
Yıl Vakıf adedi vazgeçilen vergi tutarı TL. 

1980 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Soru : 2. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar hangileridir? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Gel. : KVVD/2747713-42/003110 15.1.1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliğine 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 
tlgi : 26.12.1990 tarih ve 7/1764-6483/28982 sayılı yazınız. 
İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in Bakanlar Kurulun

ca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ilişkin soru önergesi ile ilgili hususlar aşağıda açıklanmıştır. 
1. Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflara, 903 sayılı Kanunun 4 ün

cü maddesi hükmü uyarınca Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmasına ilişkin "Usul 
ve Esaslar", ilk defa 11.3.1987 tarih ve 19397 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış ve aynı tarih
te yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun hükmü ile sözü edilen "Usul ve Esaslar" çerçevesinde 
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, yıl içinde elde ettikleri brüt gelirlerin en 
az °/o 80'ini, resmî senetlerinde amaç olarak belirlenen ve Devletin yerine getirmekle yükümlü 
bulunduğu kamu hizmetleri arasında yer alan eğitim, sağlık, kültür ve benzeri konulara harca
maktadırlar. Dolayısıyla, sözü edilen konulardaki faaliyetleriyle Devletin kamu hizmeti yükü
nü azaltan bu vakıflara tanınan vergi muafiyeti nedeniyle fiili olarak vazgeçilen vergi tutarla
rından söz edilmesi mümkün değildir. 

2. Sözü edilen hükümlere göre bugüne kadar Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanı
nan vakıflara ait liste ilişiktedir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

Adnan Kahveci 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
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Bakanlar Kurulu Kararı 

Sıra No.: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Dosya No. : 

22101—276 
22101—283 
22101—285 
22101—313 
22101—304 
22101—293 

22101—349 
22101—326 
22101—358 

22101—296 
22101—341 
22101—405 
22101—401 
22101—338 
22101—422 
22101—274 
22101—389 
22101—400 
22101—403 
22101—102 

Vakfın Merkezi 

Ankara 
istanbul 
istanbul 
Ankara 
istanbul 
istanbul 

Ankara 
istanbul 
Ankara 

Ankara 
istanbul 
Gaziantep 
Adana 
istanbul 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Mersin 
Konya 
Ankara 

Vakfın adı 

Hacettepe Tıp Merkezi Vakfı 
Türk Eğitim Vakfı 
Vehbi Koç Vakfı 
Türk Millî Kültür Vakfı 
Türk Petrol Vakfı 
Florance Nightingale Hemşire Mek
tepleri ve Hastaneleri Vakfı 
Hacettepe Çocuk Sağlığı Vakfı 
Eskişehir -öğretim ve Eğitim Vakfı 
Altı Nokta Körleri Eğitme ve Kal
kındırma Vakfı 
Türkiye Kalkınma Vakfı 
Türkiye Şehitlikleri imar Vakfı 
Gaziantep Kolej Vakfı 
Hacı Ömer Sabancı Vakfı 
Hisar Eğitim Vakfı 
ihsan Doğramacı Vakfı 
Hacettepe Üniversitesi Vakfı 
Sevda Cenap And Vakfı 
Yardım ve iyilik Vakfı 
Türk Adadolu Vakfı 
Manisa Yüksek Tahsil öğrenci Yur
du Vakfı 

Tarihi 

6.7.1968 
9.12.1968 

28.12.1968 
2.4.1969 

3.10.1969 

11.4.1970 
28.5.1971 

5.6.1971 

26.11.1971 
8.5.1972 

12.6.1973 
21.6.1973 
17.7.1973 
23.8.1973 

13.10.1973 
3.11.1973 

30.11.1973 
20.12.1973 

10.6.1974 

6.9.1974 

No. : 

6/10326 
6/11056 
6/11114 
6/11572 
6/12528 

7/475 
7/2495 
7/764 

7/3492 
7/4431 
7/6646 
7/6657 
7/6760 
7/7031 
7/7277 
7/7410 
7/7541 
7/7628 
7/8466 

7/8921 
21 22101—449 Ankara 

22 22101—418 İstanbul 

23 22101—415 İstanbul 
24 22101—421 istanbul 
25 22101—432 İstanbul 

26 
27 
28 
29 
30 
31 

22101-
22101-
22101-
22101-
22101-
22101-

-376 
-444 
-439 
-488 
-441 
-474 

İzmir 
izmir 
istanbul 
İstanbul 
Ankara 
İstanbul 

32 22101—463 istanbul 

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güç
lendirme 
Vakfı (Deniz, Hava, Kara birleşti) 
Kayseri Yüksek öğretim ve Yardım 
Vakfı 
İlim Yayma Vakfı 
Fevziye Mektepleri Vakfı 
istanbul Huzur, Hastanesi ve Din
lenme Evleri Vakfı 
Millî Kültür ve Ahlak Hizmet Vakfı 
Ahmet Tatari Vakfı 
Emin Aktar Vakfı 
Kalp ve Göğüs Cerrahisi Vakfı 
Türkiye Körler Vakfı 
Proföser Fahrettin Kerim Gökay 
Vakfı 

Zeynep Kamil Anne ve Çocuk Sağ
lığı Koruma Vakfı 
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14.11.1974 7/9075 

9.12.1974 
31.12.1974 

10.1.1975 

24.1.1975 
20.6.1975 
14.8.1975 
11.9.1975 

25.12.1975 
25.12.1975 

7/9267 
7/9268 
7/3921 

7/9381 
7/10252 
7/10543 
7/10658 
7/11159 
7/11135 

4.1.1976 7/11184 

24.2.1976 7/11465 
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Bakanlar Kurulu Kararı 

Sıra No.: 

33 

34 

35 
36 
37 

38 
39 
40 

41 
42 
43 

44 

45 
46 

47 
48 

49 
50 

51 
52 
53 
54 

55 
56 

57 
58 

59 
60 

: Dosya No.: 

22101—404 

22101—355 

22101—493 
22101-507 
22101—471 

22101—302 
22101—518 
22101—519 

22101—536 
22101—534 
22101—547 

22101—541 

22101—366 
22101—484 

22101—524 
22101—537 

22101—553 
22101—490 

22101—599 
22101—565 
22101—604 
22101—284 

22101—622 
22101—623 

22101—621 
22101—633 

22101—530 
22101—584 

Vakfın Merkezi 

Ankara 

istanbul 

istanbul 
Konya 
Samsun 

istanbul 
Elazığ 
İstanbul 

Bursa 
Ankara 
Ankara 

Bursa 

İstanbul 
izmir 

İstanbul 
Adana 

İstanbul 
Ankara 

Erzurum 
Ankara 
İstanbul 
İstanbul 

Ankara 
Ankara 

İstanbul 
Ankara 

Çanakkale 
İstanbul 

Vakfın adı 

Türkiye Trafik Kazaları Yardım 
Vakfı 
Selma ve Hacı Osman Vasıf Meti 
Ana ve Çocuk Sağlığı bardım Vakfı 
Türkiye Kanserle Savaş Vakfı 
Cemiyeti Hayriye Vakfı 
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversite
si Vakfı 
Şişli Camii Şerifi Vakfı 
Elazığ tzzetpasa Vakfı 
Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerle
rini Koruma Vakfı 
Celal Bayar Vakfı 
Türkiye Diyanet Vakfı 
Millet Meclisi Vakfı (Cumhuriyet 
Senatosu Vakfı birleşti) 
Uludağ Üniversitesi Güçlendirme 
Vakfı 
Eczacıbaşı Vakfı 
izmir özakat Sosyal Hizmetler 
Vakfı 
Vedat Ardahan Vakfı 
Çukurova Üniversitesi Güçlendirme 
Vakfı 
Temel Eğitim Vakfı 
Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme 
Vakfı 
Kültür ve Eğitim Vakfı 
Göhas Vakfı 
Türk Dünyası Araştırma Vakfı 
İbnul Emin Mahmut Kemal İnal 
Vakfı 
Millî Eğitim Vakfı 
Türkiye Organ Nakli ve Yanık Teda
vi Vakfı 
Bakırköy Akü Hastanesi Vakfı 
Adalet Teşkilatını Güçlendirme 
Vakfı 
Hüseyin Akif Terzioğlu Vakfı 
Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım 
Vakfı 

Tarihi 

14.5.1976 

21.7.1976 
10.10.1976 
26.10.1976 

14.12.1976 
18.3.1977 
14.9.1977 

7.10.1977 
12.12.1977 
28.12.1977 

1.2.1978 

27.2.1978 
27.2.1978 

27.2.1978 
28.2.1978 

16.7.1978 
21.9.1978 

25.1.1980 
8.4.1980 
5.6.1980 

20.7.1980 

2.9.1980 
12*2.1980 

29.1.1981 
18.3.1981 

21.4.1981 
6.7.1981 

9.7.1981 

No. : 

7/11899 

7/12474 
7/12755 
7/13117 

7/12955 
7/13333 
7/13945 

7/14171 
7/14410 
7/14433 

7/14594 

7/14911 
7/14917 

7/14806 
7/15068 

7/16215 
7/16550 

8/218 
8/646 
8/990 
8/1307 

8/1576 
8/2096 

8/2337 
8/2579 

8/2826 
8/3292 

8/3341 
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Bakanlar Kurulu Kararı 

Sıra No.: 

61 
62 

63 
64 

65 
66 

67 

68 

69 
70 

71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 

79 
80 
81 

82 
83 
84 

85 
86 
87 
88 

89 

Dosya No. : 

22101-
22101-

22101-
22101-

22101-
22101-

22101-

22101-

22101-
22101-

22101-
22101-
22101-
22101-
22101-
22101-
22101-
22101-

22101-
22101-
22101-

22101-
22101-
22101-

22101-
22101-
22101-
22101-

22101-

-672 
-686 

-676 
-708 

-707 
-713 

-711 

-704 

-715 
-703 

-538 
-735 
-613 
-754 
-736 
-755 
-416 
-712 

-756 
-691 
-785 

-786 
-800 
-725 

-635 
-797 
-746 
-765 

-781 

Vakfın Merkezi 

Ankara 
Ankara 

istanbul 
Ankara 

Ankara 
Ankara 

İstanbul 

Balıkesir 

Ankara 
istanbul 

Ankara 
istanbul 
Konya 
istanbul 
Ankara 
istanbul 
İstanbul 
istanbul 

İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

Balıkesir 
istanbul 
istanbul 

Ankara 
Antalya 
İstanbul 
İstanbul 

Eskişehir 

Vakfın adı 

Türk Tanıtma Vakfı 
Türkiye Silahlı Kuvvetleri Mehmet
çik Vakfı 
Galatasaray Eğitim Vakfı 
Sisav Siyasi Sosyal Araştırmalar 
Vakfı 
Tevfik Fikret Eğitim Vakfı 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Güç. 
Vakfı 
ENKA Spor Eğitim ve Sosyal Yar
dım Vakfı 
Balıkesir Verem ve Kanserle Savaş 
Vakfı 
Türkiye Sakatları Koruma Vakfı 
Türk Emniyet Teşkilatı Dul ve Ye
timleri Yardım Vakfı 
Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı 
Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı 
Hayra Hizmet Vakfı 
İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı 
İnönü Vakfı 
Güzel İstanbul Hizmet Vakfı 
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
M. Rıfat Güzel ve Şerife Güzel 
Vakfı 
İstanbul Çocuk ve Tabiat Vakfı 
Göz Nurunu Koruma Vakfı 
Türkiye Aile Sağlığı Planlaması 
Vakfı 
Bandırma Kültür ve Eğitim Vakfı 
Malatya Eğitim Vakfı 
Bezmi Alem Valide Sultan Vakıf 
Gureba Hastanesi Kliniklerine Yar
dım Vakfı 
Türk Güreş Vakfı 
Akdeniz Sağlık Vakfı 
Yıldız Üni. Vakfı 
Türk Arap İlişkileri İncelemeleri 
Vakfı 
Anadolu Eğitim Sağlık Bilimsel 
Araştırma Çalışmaları Vakfı 

Tarihi 

27.2.1982 

6.8.1982 
18.11.1982 

11.3.1983 
15.4.1983 

2.5.1983 

2.5.1983 

26.7.1983 
26.7.1983 

11.4.1984 
21.5.1984 
5.7.1984 

27.8.1984 
27.9.1984 
29.9.1984 

21.12.1984 
25.12.1984 

8.2.1985 
17.2.1985 
31.5.1985 

27.9.1985 
25.10.1985 
20.12.1985 

1.2.1986 
11.2.1986 
14.2.1986 
17.2.1986 

18.3.1986 

28.3.1986 

No. : 

8/4356 

8/5223 
8/5685 

83/6151 
83/20888 

83/6542 

83/6537 

83/6900 
83/6898 

84/7929 
84/8121 
84/8257 
84/8489 
84/8537 
84/8521 
84/8898 
84/8917 

85/9108 
85/9139 
85/9544 

85/9901 
85/9984 
85/10197 

86/10338 
86/10349 
86/10354 
86/10337 

86/10477 

86/10526 
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Bakanlar Kurulu Kararı 

Sıra No.: Dosya No. : Vakfın Merkezi Vakfın adı Tarihi No. : 

90 22101—782 Eskişehir 

91 22101—792 Ankara 
92 22101—741 İstanbul 
93 22101—828 İstanbul 

94 22101—823 Ankara 

95 22101—739 Urfa 

96 22101—827 — 

97 22101—793 İstanbul 

98 22101—722 İstanbul 

99 22101—761 İstanbul 

100 22101—798 Muş 

101 22101—803 Ankara 
102 22101—774 İstanbul 
103 22101—652 İstanbul 
104 22101—346 İstanbul 
105 22101—744 İstanbul 
106 22101—820 İstanbul 
107 22101—688 Ankara 

108 22101—817 İstanbul 
109 22101—720 İstanbul 
110 22101—743 Ankara 

111 22101—875 İstanbul 

112 22101—379 İstanbul 

113 22101—852 Ankara 

114 22101—807. Ankara 

115 22101—937 İstanbul 
116 22101—924 İstanbul 
117 22101—1003 Ankara 
118 22101—819 İstanbul 

Anadolu Üniversitesi Güçlendirme 
Vakfı 
İş Vakfı 
Lösemili Çocuklar Vbkfı 
Türk Kadınını Güçlendirme ve Ta
nıtma Vakfı 
Sağlık ve Sosyal "Vardım Vakfı 
Hz. İbrahim HaliUullah Kültür ve 
Eğitim Vakfı 
Bedensel Engellileri Güçlendirme 
Vakfı 
Türkiye İşveren Sendikaları Mikro-
cerrahi Rekonstroksiyon Vakfı 
AU Haydar Akın Vakfı 
İstanbul Üniv. Kardiyoloji End. 
Vakfı 

Muş İli Mahallî İdareler Hizmet 
Vakfı 
Türk Halıcılık Vakfı 
İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı 
Haydarpaşa Numune Hastanesi 
Vakfı 
Şişli Terakki Vakfı 
İktisadî Kalkınma Vakfı 
MESS Eğitim Vakfı 
Türk Kanser Araştırma ve Savaş 
Vakfı 
Çaykara Eğitim Vakfı 
Rüştü Akın Vakfı 
Zihinsel Yetersiz Çocukları 'Yetiştir
me ve Koruma Vakfı 
İzzet Baysal Vakfı 
Hacı Nimet özden Camii Şerifleri 
Vakfı 

MEKSA Meslekî Eğitim ve Küçük 
Sanayi Destekleme Vakfı 
Ankara Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı 
Türk Böbrek Vakfı 
Haberal Eğitim Vakfı 
Elgin Kan Vakfı 

28.3.1986 86/10525 
2.4.1986 86/10554 
3.4.1986 86/10555 

25.4.1986 86/10613 

30.4.1986 86/10652 

2.5.1986 86/10686 

25.7.1986 86/10861 

28.7.1986 86/11001 
28.7.1986 86/10837 

1.8.1986 86/10924 

4.10.1986 86/10338 
6.10.1986 86/11105 
30.10.1986 86/11134 

19.11.1986 86/11224 
10.12.1986 86/11284 
12.12.1986 86/11330 
26.12.1986 86/11340 

29.12.1986 86/11359 
5.1.1987 87/11437 

20.1.1987 87/11428 

.18.2.1987 87/11510 
26.2.1987 87/11540 

14.10.1988 88/13406 

9.11.1988 88/13476 
28.9.1989 89/14601 
28.9.1989 89/14601 

22.11.1989 89/14784 
22.11.1989 89/14784 
27.11.1989 89/14816 
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Bakanlar Kurulu Katarı 

Sıra No.: Dosya No.: Vakfın Merkezi Vakfın adı "Birini No. : 

119 22101—905 İstanbul 

120 22101—880 İstanbul 

121 22101—945 Eskişehir 

122 22101—659 İstanbul 

123 22101-687 İstanbul 

124 2747702—24 İstanbul 

125 22101—942 İzmir 

126 22101—944 Ankara 

127 2747702—30 Bitlis 

128 22101—935 İsparta 

129 22101—844 İstanbul 

lslamî İlimler Araştırma Vakfı 

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuk

lar Vakfı 

İşitme özürlü Çocuklar Eğitim ve 

Araştırma Vakfı 

İstanbul Trafik Kazalar Yardım 

Vakfı 

Sağlık ve Eğitim Vakfı 

Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı 

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı 

Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere 

Yardım Vakfı 

Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı 

İsparta Hayırlar Eğitim, Sağlık, 

Kültür ve Yardım Vakfı 

Bereket Vakfı 

29.11.1989 89/14837 

7.12.1989 89/14827 

12.1.1990 90/11 

16.1.1990 90/84 
16.1.1990 90/84 
10.8.1990 90/751 
6.9.1990 90/878 

10.9.1990 90/874 
27.10.1990 90/1094 

4.11.1990 90/1112 

21.11.1990 90/1182 

5. — Ankara Mületveküi Tevfik Koçak'm, DEMKAD ve TAYAD isimli derneklerin kapatılma

sının nedenine ve Ankara'da siyasi şube görevlilerince son üç günde gözaltına alınanların sayışma ilişkin 

sorusu ve içişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1765) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Tevfik Koçak 

Ankara 

1. DEMKAD ve TAYAD isimli derneklerin kapatılması nedeni nedir? 

2. Bir süre önce basına yansıdığı gibi gördüğü işkenceye değin açıklamalarda bulunan 

Nevruz Türkdoğan'ın tekrar gözaltına alınmasının nedeni nedir? 

3. Nevruz Türkdoğan'ın işkence yapan polisler tarafından "Seni tekrar gözaltına alaca

ğız, işkence ne imiş, nasıl yapılırmış sana göstereceğiz" diye tehdit edildiği doğru mudur? Nevruz 

Türkdoğan'ın can güvenliğinden bu durumda sorumlu kim olacaktır? 

4. Son üç günde Ankara'da siyasî şube görevlilerince göz altına alınanların sayısı ne ka
dardır? 

5. Çağdaş bir ülkede işkence savlarına sürekli muhatap olmanız sizi rahatsız etmiyor mu? 

— 240 — 



T.B.M.M. B : 64 15 . 1 . 1991 O : 1 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 
Şube : Top.Ol. (E)/015901 15.1.1991 

Konu : Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın 
Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 26 Aralık 1990 gün ve Kan. Kar. Md. 
7/1765-6490/28990 sayılı yazısı. 

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

1. Genel merkezi İstanbul ilinde bulunan ve Ankara Sümer Sokak No. : 25/7 de şubesi 
bulunan (DEMKAD) derneği Ankara Şubesi ile yine genel merkezi İstanbul'da olup Ankara 
Kızılırmak Sokak 26/4'te faaliyet gösteren (TAYAD) derneği Ankara Şubesi; tüzüklerinde be
lirtilen amacı dışında faaliyet göstermesi ve tertiplediği toplantılarda sınıf ayırımı yapma, ka
nunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme, bildiri dağıtma gibi eylemlerde bulunduğun
dan, her iki dernek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunul
muş ve Dernekler Kanununun ilgili maddesine göre adı geçen dernekler faaliyetten alıkonul
muştur. 

2-3. Ankara ilinde çeşitli tarihlerde, korsan gösteri düzenleme, pankart asma, yasak ya
yın ve bildiri dağıtma suçlarından suç üstü yakalanan Nevruz Çolak (Türkdoğan), 25 Aralık 
1990 günü sevk edildiği Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesince tutuklanmıştır. 

4-5. önerge tarihinden bugüne kadar 22 kişi yakalanarak haklarında kanunî işlem ya
pılmıştır. 

Arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 

İçişleri Bakanı 

6. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Devlet Meteoroloji isleri Genel Müdürlüğü için ger
çekleştirilen bilgisayar altmlartna ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Recep Ercüment Konuhnan'tn yazdı 
cevabı (7/1772) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ercüment Konukman tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını diler, saygılar sunarım. 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

1. Bakanlığınıza bağlı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne Kalafatoğlu Firma
sından 2 milyar liralık bilgisayar alınmış mıdır? 

2. Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan bilgisayarın alımı nedeniyle bir komisyon oluşturu
lup bu komisyon 1 200 000 TL. değerinde bir başka marka bilgisayarın ihtiyaca daha uygun 
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olduğu yolunda rapor düzenlediği halde bu raporun değiştirilmesi yolunda Sayın Bakanca bu 
komisyona baskı yapıldığı ve raporu değiştirmediği için Genel Müdür Yardımcıları Mehmet 
örmeci ile Sadettin Demirkan'ın görevden alındıkları iddiaları doğru mudur? 

3. Adı geçen bu bürokratlar Danıştay'dan "yürütmeyi durdurma kararı" aldıkları hal
de daha sonra hangi nedenle görevden alınmıştır? 

4. 32S4 sayılı Kanunun 31 inci maddesi Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğüne "Meteo
roloji bilgisi ve tecrübesine sahip olanlar'm atanabileceğini hükme bağladığı halde Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi Hint Dilleri bölümü mezunu Sayın Faysal Geyik bu Genel Müdürlüğe nasıl 
atanabilmiştir? 

5. Sayın Faysal Geyik'in Enerji Bakanlığı özel Kalem Müdürlüğü esnasında bilgisaya
rın komisyonun önerisine aykırı ve daha pahalı olarak alınan Kalafatoğlu firmasının müşavir
liğini yaptığı iddiaları gerçek midir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 03.011/002/020 11.1.1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : TBMM Başkanlığının 2.1.1991 gün ve 7/1772-6501/29092 sayılı yazısı. 
Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in tarafımdan cevap verilmesini istediği yazılı soru 

önergesi cevabı ekte gönderilmiştir. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Ercüment Konukman 
Devlet Bakanı 

Nevşehir Milletvekili Sayın Cemal Seymen'in Yazılı Soru önergesi Cevabı 

Bakanlığımıza bağlı Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğüne Kalafatoğlu firmasın
dan 2 milyar liralık bilgisayar alınmamıştır. 

Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan bilgisayarın alımı için 10.11.1989 tarihinde ihale yapıl
mıştır. Anılan ihalede 1 200 000 TL.'lık bir teklif bulunmamaktadır. Ayrıca ihale günü Kalafa
toğlu firması ihalenin haksız ve usulsüz ve kanunsuz yapıldığından bahisle Sayın Cumhurbaş
kanı'na, Sayın Başbakan'a, Bakanlığıma ve Genel Müdürlüğe şikâyet dilekçesi verilmiştir. Bu 
firmanın şikâyeti incelemeye alınmıştır. Ancak malî yıl sonu yaklaştığından Başbakanlık Ta
sarruf Tedbirleri Genelgesi gereği mezkûr ihale Genel Müdürlükçe iptal edilmiştir. 

Gerçekleşmeyen bir ihale dolayısıyla adı geçen Genel Müdür Yardımcılarına herhangi bir 
baskımız sözkonusu değildir. Bu hususda adı geçenlerin yazılı beyanları mevcuttur. 

Mehmet örmeci ve Sadettin Demirkıran Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğünde 
10-12 yıl Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmışlardır. Bakanlığımı müteakip adı geçen kişi
ler aleyhine şikayet ve ihbar alınmıştır. Eski döneme ait bir takım usulsüz hatta yolsuz işlemle
ri şüyuu bulunduğum kendilerine güven duymam imkânı kalmamıştır. Dolayısıyla görevden 
alınmalarının bilgisayar ihalesi ile ilgisi bulunmamaktadır. 

Adı geçen bu bürokratlar aleyhine ise usulsüz işlemleri dolayısıyla Genel Müdürlükçe so
ruşturma açılmış, soruşturma sonunda yetkili amir ve kurullarca "Kademe ilerlemesinin dur
durul ması "cezası ile tecziye edilmişlerdir. 
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Bu durum muvacehesinde "Yürütmeyi Durdurma Kararları" uygulanmakla beraber adı-
geçenler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 132 nci maddesinin 4 üncü fıkrasının amir 
hükmü gereği Genel Müdür Yardımcısı olma vasfını kaybettikleri için ikinci kez bu görevlerin
den alınmışlardır. 

Faysal Geyik, 2333 sayılı yasanın 1 inci maddesi gereğince Bakanlar Kurulu Kararı ile gö
revlendirilmiştir. Bu işlemimiz aleyhine Danıştay.5 inci Dairesi nezdinde iptal davası açılmıştır. 
Anılan dava bağımsız Yüksek Yargı Organınca red edilmiştir. 

Faysal Geyik, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı özel Kalem Müdürü iken, Devlet Me
teoroloji tşleri Genel Müdürlüğünde yapılan bilgisayar ihalesi ile ilgilenmemiştir. Ayrıca adı 
geçenin aynı dönemde Kalafatoğlu firmasının Müşavirliğini de yapmamıştır. 
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Ek : 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği gibi 1984 yılında 3083 sayılı "Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair 

Tarım Reformu Kanunu" çıkarılmıştır. 
Bu yasanın "amaç" kısmındaki 1 inci maddesinde : 

"Toprağın verimli şekilde işletilmesi, tarım üretiminin sürekli artırılması, değerlendiril
mesi, istihdam imkânlarının artırılması, yeterli toprağı bulunmayanların topraksız çiftçilerin 
Devletin mülkiyetinde bulunan topraklarla topraklandırılmaları, yeni yerleşme yerleri kurma
yı ve mevcut yerleşme yerlerine eklemeler yapmayı" gibi tanımlamalar yapılmıştır. 

Adı geçen Tarım Reformu Yasasının "Pilot Bölgesi" Ceylanpınar'ın ikicırcıp bölgesi se
çilmiştir. Kasım 1990 da ise yasa bu bölgede uygulanmaya konulmuştur. 

Uygulamaların yarattığı sürekli şikâyetler üzerine tarafımızdan bir milletvekili heyeti iki
cırcıp bölgesine gidip köylülerle görüşerek, aşağıda belirtilen ve 3083 sayılı Tarım Reformunun 
amaç ve ruhuna tamamen aykırı uygulamaları tespit etmiştir. 

Toprak Reformu yapılıyor adı altında, otuz, otuzbeş yıldır buralarda çiftçilik yapan bin
lerce kiracı köylü topraksız bırakılmıştır. Köylünün toprağı sudan nedenlerle elinden alınmış, 
köylü işsiz, güçsüz bırakılarak sefalete, açlığa en kötüsü geleceksiz ve mutsuzluğa terk edilmiş
tir. Yerleşik düzen alt üst edilmiştir. 

Ceylanpınar İkicırcıp bölgesinde otuz köy, onaltı mezra bulunmaktadır. Nüfus ise 15 000 
civarındadır. Burada 200 bin dekar hazine arazisi köylülere dağıtılmakta, daha doğrusu para 
karşılığında satılmaktadır. Yolsuzluk, rüşvet, adam kayırma gibi iddialar bir yana mevcut uy
gulamaları mantık ile ölçebilmek mümkün değildir. Toprak dağıtımının 2 000 kişiyi toprak sa
hibi yapması beklenirken, memnuniyet yaratması gerekirken; sudan gerekçelerle dağıtım 2 500 
kiracı köylünün topraksız kalmasına neden olmuştur. 

Toprak alabilen, alamayan diye köylüleri ikiye ayırıp karşı karşıya gelmelerine neden ol
muş ve dağıtım ancak jandarma denetiminde yapılabilmiştir. 

Çiftçileri topraksız kılan gerekçeler şöyle sıralanabilir : 

— Fişlenenlere toprak verilmiyor. Bunları kim fişledi? Niçin fişledi? 24 saat gözaltında 
tutuldu, fişlendi. Adam mı vurdu? Hayır. Adam vurmaktan hüküm giydiyse bile cezasını yargı 
vermiştir. Devletin elinden toprağını da alarak, vatandaşını açlığa, işsizliğe mahkûm ederek 
bir suçtan ikinci defa ceza vermesinin izahı olamaz. 

— Bazı çiftçilerde tlçe Tarım Müdürlüğünden "çiftçilikle uğraştıklarına dair belge" al
mamışlar diye topraksız bırakıldı. Oysa bu çiftçiler yıllardar devletin bu arazilerinde kiracılar. 
Sulama ve kira parası ödüyorlar. İlgili genel müdürlükte isimleri var. Bir çiftçi şöyle di
yordu : "Köyün temelini atan 7 kişiden biriyim. 45 senedir bu tarlaları ekiyorum. Çiftçi belgen 
yok gerekçesi ile bana toprak verilmedi, oysa belgeyi vermiştim. -Eğer bir kasıt yoksa- kaybet
tiler. Fotokopisini tekrar getirip verdim. Bu defa da geç kaldın" dediler. 

— Aranan koşullardan biri başvuru yılı olan 1986'da evli olmak. 1986'da bekâr olanların 
çoğu daha sonra evlenmiş, çoluk çocuğa karışmıştır. Ama toprak dağıtımının yapıldığı Kasım 
1990'da Tarım Reformu yetkilileri onları bekâr kabul ediyor. Çiftçi dayatıyor, evliyim işte ço
luk çocuğum, Tarım Reformu yetkilileri ise "bekârsın" diyor. Evlilik ile çiftçilik arasında bağ 
kurmak anlaşılır değil. 
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— Bir neden de 1986'da askerde olmak. Yani 1990'da toprak dağıtılıyor ve bu tarihte as
kerliğini bitirmiş adama "sen askerlik yapmadın" "sana toprak yok" deniliyor. 

— Diğer bir neden, 1990'da 65 yaşını dolduranlara toprak verilmiyor. Oysa müracatın ya
pıldığı 1986'da bu insanlar 62-63 yaşındaydı. Askerlik engeli sürülen çiftçilere 1986 yılı temel 
alınırken, yaşlılar için ise 1990 yılı temel alınıyor. Yani köylünün aleyhine çifte standart. Daha 
da ötesi en çok yardım ve desteğe ihtiyaç duyduğu bir yaşta insanlar açlığa, çaresizliğe terk 
ediliyor. Bu saçmalık herşeyden önce Sosyal Devlet ilkesine de taban, tabana zıttır. 

— Arazi verilmeyişinin bir diğer nedeni de köylünün okur-yazar olmayışıdır. Sanki çiftçi 
okur-yazar olmayışının suçlusuymuş gibi ona öğreten oldu da, o öğrenmek istemedi. Sanki 
çiftçilik yapabilmek için, mutlaka okur-yazar olmak gerekiyormuş gibi. Eğer bu insanlar okur
yazar olmadıkları için çiftçilik yapamıyacaksa, neden devlet on yıllardır, arazilerini onlara ki
raya vermiştir? Okuma yazma bilmeyene çiftçilik te yaptırılmayacaksa, bu insanlar ne yapacaktır? 

— 198S yılında çıkarılan bir yönetmelikle 1955'te yapılan dağıtımda, toprak alabilen 100 
kadar ailenin de toprağı elinden alınıyor. Oysa genel hukuk ilkelerine göre, yasa ve yönetme
likler geriye doğru yürütülemez. Köylünün toprağının alınış nedeni ise "toprağı kullanmadığı" 
gösterilmektedir. Neden kullanamadğı üzerinde ise durulmamaktadır. 1955'te dağıtılan top
rak kura ile dağıtıldı. Köylüye oturduğu yerden 70-80 Km. uzaklıkta toprak verildi. Köylünün 
makinesi tarım aracı yoktu. En önemlisi de 1955'te Türkiye-Suriye sınırı sıkı korunmuyordu. 
Geceleri Suriye'liler sınırdaki tkicırcıp'a sık, sık baskınlar yapardı, köylü can güvenliği olma
dığı için devletin kendisine verdiği araziye sahip çıkamamış, defalarca yetkililere dertlerini an
latmış ama devlet de sınırını tutamamış, köylünün can ve mal güvenliğini sağlayamamıştı. 

Bölge insanının kalkınması ve bütün bu yanlışlıkların düzeltilmesi için Ceylanpınar Tarım 
işletmesinin 1 700 000 dekar olan arazisinin 200-300 bin dekarının köylüye dağıtılması gerekir. 
Nitekim Afgan'lılara Tarım işletmesinden toprak verilmiştir. Sovyetler Birliğinden getirilecek 
Misket Türklerine de Ceylanpınar Tarım işletmesinden toprak verilme hazırlıkları yapılmakta
dır. Diğer taraftan yıllardır, kiracı olarak bu toprakları işleyenlerden bu toprakların alınması 
büyük bir haksızlıktır. 

tkicırcıp Bölgesine giden HEP milletvekili heyetine yüzlerce köylü hep bir ağızdan "bize 
toprak verilsin" diye bağırıyordu. Yürekler acısı bu sahne, çölde susuz kalan insanların "su, 
su" diye haykırışı gibiydi. 

"Bizi toprağımızdan ayırmayın" ölünce, babalarımızın kemikleri yanına gömülmek 
istiyoruz" deniliyordu. 

Yukarıda sunduğumuz nedenlerle Anayasanın 98 inci, TBMM içtüzüğünün 102 ve 103 üncü 
maddelerine göre toprak dağılımı konusunda Ceylanpınar köylülerinin, karşı karşıya bulun
dukları sorunlarının ve çözüm yollarının tespiti için Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz. 
Not : 500 kelimelik özet eklidir. 11.1.1991 

Mehmet Adnan Ekmen Mahmut Almak 
Mardin Kars 

Mehmet Ali Eren Abdullah Baştürk 
istanbul istanbul 

ismail Hakkı önal Salih Sümer 
istanbul Diyarbakır 

ibrahim Aksoy Yusuf Kenan Sönmez 
Malatya istanbul 
Arif Sağ Ahmet Türk 
Ankara Mardin 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

64 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

15 . 1 . 1991 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. — 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) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Günej 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 sarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

3. — 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) 

4. — izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arifiye - Sincan çift hatlı 
demiryolu inşaatından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/97) 
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5. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, ülkemizde 1980 
yılından sonra uygulanan ekonomik politikaların tarım sektöründe açtığı iddia edilen 
tahribatın boyutlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

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

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

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

9. — tstanbul 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) 

10. — 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) 

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

12. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat 
artışları ve hayat pahalılığı konusundaki görüş ve taahhütlerinin hangi ölçüde ger
çekleştiğini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişiklin önergesi (10/104) 
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13. — 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) 

14. — Diyarbakır Milleitvekıüi Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin İli Midyat 
ilçesi Budaklı Köyünde 21.5,1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/106) 

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

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

17. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkam ve İzmir Millet
vekili Erdal İnönü ile Grup başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı 
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) 

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

19. — 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) 

20. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 11 arkadaşının, fındık ürünü ve üre
ticileriyle ilgil; 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) 

2T< — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 10 arkadaşının, İstanbul'da 
1990 yılında meydana gelen olayların gerçek nedenleri ile sorumlularını ve bu Il'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) 
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22. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 28 arikadaşının, millî eğitimimizin 
içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda izlenecek yeni politikaları tespit etmdk ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

23. — 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, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/114) 

24. — 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) 

25. — 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 işte.ı 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) 

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

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

28. — 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) 

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

30. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 424 ve 425 
sayılı kanun hükmünde kararnamelerin yürürlüğe girmesinden sonra Doğu Anadolu'da 
kitlesel göçü gerçekleştirmek üzere yapıldığı iddia edilen uygulamaları ve bölgede mey-



— 5 — 

dana gelen maddî zararı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/120) 

31. — İzmir 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 açılması
na ilişkin önergesi (10/121) 

32. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 15 arkadaşının, körfez krizinin ülkemize 
ve halkımıza verdiği ekonomik zararların boyutlarını ve telafi yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122) 

33. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 11 arkadaşının, Türk turiz
minin körfez krizi nedeniyle uğratıldığı ve uğrayacağı zararları asgariye indirebilmek 
için alınması gereken önlemleri ve turizm sektöründeki sorunların çözüm yollarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

34. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün ve 9 Arkadaşının, ülkemizin A.E.T. konu
sundaki görüşlerinin uydu aracılığıyla Fransa'nın Antenne 2 Televizyon kanalından 
naklen yayınlandığını kamuoyuna duyuran ve naklen yayın gerçekleşmediği halde söz 
konusu programın özetini televizyonda yayınlanan T.R.T. ile ilgili iddiaları tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

35. - Kars Milletvekili Mahmut Almak ve 10 arkadaşının, ülkemizde faaliyette 
bulunduğu iddia edilen Kontrgerilla Örgütüyle ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 

36. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, «Kontgerilla» hakkında
ki iddiaların ne zaman ve kimlerin sorumluluğunda gerçekleştiği konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33) 

37. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu illerindeki «iç göç» olayının nedenlerini tespit etmek ve soruna köklü bir çö
züm getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

38. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Devletin denetimi dışın
da, CİA i!e işbirliği halinde olan ve Kontgerilla olarak bilinen gizli NATO örgütü
nün var olup olmadığını, varsa kuruluşundan beri faaliyetleri hakkındaki iddiaları 
açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 
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39. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 29 arkadaşının, «özel Harp Dairesi» 
nin geçmiş faaliyetlerini incelemek ve Kontgerilla Örgütüne ilişkin iddialara açıklık 
getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bh Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

40. — Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar ve 27 arkadaşının, Türkiye Taşkö
mürü Müessesesinin içinde bulunduğu zor duruma ve maden işçilerinin sorunlarına 
köklü bir çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

41. — Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve 23 arkadaşının, Körfez kriziyle 
ilgili yeni gelişmeler ve bu konuda izlenen politika konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/34) 

42. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici ve 23 arkadaşının, Bingöl İli Yayladere 
İlçesi Yavuztaş Köyünde 7.12.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaların 
gerçeklik derecesini tespit etmek ve Cumhuriyetimize, Devletimize ve halkımıza yöne
lik saldırıların kaynağındaki olayları ortaya çıkarmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/130) 

43. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer ve 9 arkadaşının, Diyarbakır İli Lice 
İlçesinde meydana geldiği iddia edilen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — 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) 

3. — 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) 

4. — 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) 

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

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

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

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

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

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

12. — 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) 

13. — 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) 

14. — 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) 

15. — 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) 

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

17. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyü Evil Mezrasmdaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikâmete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 
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18. — 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) 

19. — 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) 

20. — 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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

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

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

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

24. — 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) 

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

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

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

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

29. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın 1985 - 1988 yıllarında Kaynak Kul
lanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir, 
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alanlara ve adı geçen Fondan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

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

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

32. — 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) 

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

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

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

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

37. — 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) 

38. — 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) 

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

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

41. — 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) 

42. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 
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43. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

44. — 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) 

45. — 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) 

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

47. — 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) 

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

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

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

51. — 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) 

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

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

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

55. — 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) 
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56. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz ithali ile ilgili sözleşme
ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) (1) 

57. — 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) 

58. — 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) 

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

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

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

62. — 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) 

63. — 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) 

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

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

66. — 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) 

67. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (ty 
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68. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendirilen 
grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/420) (1) 

69. — 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) 

70. — 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) 

71. — 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) 

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

73. — 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) 

74. — 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) 

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

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

77. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, 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) 

78. — 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) 
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79. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Müdü
rünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadını 
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1) 

80. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler 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) 

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

82. — 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) 

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

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

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

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

87. — 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) 

88. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve gö
revinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/362) 

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

90. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler ilçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 
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91. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye başkan 
adayları hakkında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/365) 

92. — 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) 

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

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

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

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

97. — 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) 

98. — 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) 

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

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

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

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

104. _ 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) 

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

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

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

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

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

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

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

112. — 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) 

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

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

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

116. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 
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117. — 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) 

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

119. — 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) 

120. — 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) 

121. — 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) 

122. — 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) 

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

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

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

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

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

128. — 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) 

129. — 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) 
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130. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta İli Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 

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

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

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

134. _ 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) 

135. — 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) 

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

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

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

139. — 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) 

14Öj — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

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

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

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

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

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

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

147sl _ Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Niğde Hindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

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

149. — 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) 

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

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

152. — istanbul Milletvekili Mustafa SangüTün, ortaöğretimde devamsızlık nede
niyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

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

154. — 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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155. — 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) 

156. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt îli 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) 

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

158i — izmir Milletvekili K, Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir -
Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

159. — 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) 

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

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

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

163. — 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) 

164. — 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) 

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

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

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

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

170. — 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) 

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

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

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

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

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

176̂  — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihinde Diyarbakır ili 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

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

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

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

180. — 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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181. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ıh, Siirt İli Eruh İlçesi 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) 

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

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

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

185. — içel 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) 

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

187. — 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) 

188. — 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) 

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

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

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

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

193. — 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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194. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya Birlik tarafından satın 

alman ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

195s — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'm, Tunceli İli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine 11 Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

196. — 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) 

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

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

199. — 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) 

200. — 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) 

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

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

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

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

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

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

208. — 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) 

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

210. — 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) 

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

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

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

214i — Kırklareli Milletveküi 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) 

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

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

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

218. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 
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219. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 

memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

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

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

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

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

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

225. — 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) 

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

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

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

229. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, içel, 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 Bakamndan sözHi soru önergesi 
(6/622) (1) 

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

231. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş ilçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru öner-. 
gesi (6/525) 
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232. — 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) 

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

234. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Bakr 
cundan sözlü soru önergesi (6/528) 

235. — 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) 

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

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

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

239. — 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) 

240. — İzmir 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) 

241 j — 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) 

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

243. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, izmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/53İ) 
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244. — îzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

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

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

247. — Balıkesir Milletvekili I. 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) 

248. — 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) 

249. — 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) 

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

251. — 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) 

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

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

254. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Irak'la anlaşma 
yapılmasının nedenine ve kurulu güç tahsisinden dolayı son iki yılda yapılan ödemeye 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

255. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşamadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/641) (1) 
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256. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetler Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

257. — 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 Tabii Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

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

259. — 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) 

260. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, izmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde it
hal kömüre dayak bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 

261. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişkir Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

262. — 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) 

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

264. — 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) 

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

266. — 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 Tabi! Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) (1) 

267. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Soma ve Tunçbilek yıkama ve 
kriplaj tesislerine ve özel sektöre devredilen kömür ocaklarma ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) (1) 
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268. — 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) 

269. — 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) 

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

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

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

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

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

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

276. — 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) 

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

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

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

280. — 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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281. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasıtun nedenine ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

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

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

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

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

286. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İline bağlı Çat, Pasinler 
ve Şenkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

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

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

289. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan işçi
lerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

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

291. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989 ta
rihli nüshasında yer alan «Millî Eğitim Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı habere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

292. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İli Karayolları 12 ncı 
Bölge Müdürlüğünün yol yapımı için gerçekleştirdiği kamulaştırma ve ihalelerden kay
naklanan borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

293. — 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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294. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK îçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

295. — 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) 

296. — 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) 

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

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

299. — 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) 

300. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Alanya İlçesi Orman 
İşletme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindöki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

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

302. — 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) 

303. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Almanya'ya yerleştiği iddia 
edilen Adana eski müftüsünün Türk vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

304. — 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) 

305. — 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) 

306. — 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) 



— 31 — 

307s — 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) 

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

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

310. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, 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) 

31.1. — 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) 

312. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Türkiye Elektrik Kurumunda çalışan 
sözleşmeli personelin mağdur edildiği iddiasma ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/701) (1) 

313. — 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) 

314. — 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) 

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

316. — 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) 

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

318. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkarümaksızın güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına üişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1) 
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319. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, İstanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına ilişen Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

320. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 -. 1985 yıllarında ülkemiz 
üzerinden İran'a silah sevkedildiği ve demokrasi dışı güçlerin Devletin haber alma ör
gütleriyle işbirliği içinde bulundukları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/719) (1) 

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

322. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «Adımlar Gazetesi» Ankara 
Temsilciliğinde polisçe yapılan aramayı izlemeye gelen bir gazetecinin gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/720) (1) 

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

324. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizdeki Kuran kurslarına 
ve 1983 - 1989 yıllarında güvenlik güçlerine intikal eden irticai faaliyetlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

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

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

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

328. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı önal'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) 

329. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1985 - 1990 yıllarında yurt dışına 
giden ve Türk Hava Yollarının Japonya ve Moskova seferlerine katılan Millî Eğitim 
Bakanlığı personeline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 

330. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş 
İli Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

331. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 
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332. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenelenen «Hz. Muhammed'i anma gecesbnde yaptığı konuşma
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

333. — 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) 

334. — 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) 

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

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

337. _ Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Taşdelen ve Kaya-
dibi köylerine mal ve eşya girişinin yasaklanmasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/739) (1) 

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

339. _ 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) 

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

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

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

343. — 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) 

344.: — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt İli Eruh ilçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmelerimle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

(64 üncü Birleşim) 
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345. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'm, kamu iktisadî teşebbüslerinin sayısına 
ve bunların yönetim kurulu üyelerinin uzmanlık alanlarına göre dağılımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (1) 

346. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 
1990 - 1991 sezonu kömür ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) (I) 

347. — 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) 

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

349. _ Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, T.R.T.'nin, Çankaya Atakule' 
deki «Dreamland» eğlence merkezinin açılışıyla ilgili yayınma ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/756) (1) 

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

351. — 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) 

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

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

354. — 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) 

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

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

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

359. _ Çorum Milletvekili Cemal Şahin'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) 

360. — 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) 

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

3<52. — 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) 

363j — 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) 

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

365. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İlinde 3 üncü 
noterliğin ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

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

367. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Gebze Topçu Alayında görevli bir 
teğmenin, kendisinin ve ailesinin onayı alınmadan, Haydarpaşa Askerî Hastanesi Psiki
yatri Kliniğine yatırıldığı iddiasına üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/800) (1) 

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

369. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakarın, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/802) (1) 
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370. — 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) 

371 i — 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) 

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

373. — 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) 

374. — 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) 

375. — 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) 

376. — 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) 

377. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şark Kromları - Ferrokrom Telisle-» 
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) 

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

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

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

381. — 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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382. — 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) 

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

384. _ 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) 

385. — İzmir Milletvekilli Fuat Kılcı'mn, son üç yıl içinde ülkemize iltica eden 
îrak'lılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1) 

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

387. — 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) 

388. — 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) 

389̂  — 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) 

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

391. — 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) 

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

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

394. — 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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395. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, 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) 

396. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, istanbul, İzmir ve İskenderun gibi li
manlarımızda kirlenmeyi önleyici bariyer ve kimyasal sistemler bulunup bulunmadığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) (1) 

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

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

399. — 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) 

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

401. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, çimento işçilerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

402. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Ç1MSE - İş Sendikasınca başla-
tüan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

403. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Beybağı ve İstasyon 
Mahallesinde kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra hak sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis edilen arsallara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/867) (1) 

404. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Ts C. Ziraat Bankasından teşvik 
kredisi almış olan Tercan İlçesindeki kümes hayvam üreticilerinin sorunlarma ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

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

406. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde İli Bor îlçesıindtefki 600 LV. Ana 
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/868) (1) 

407. — Çorum Milletvekili Rıza Hıman'ın, öğretmenlere sendika kurma hakkı 
tanınıp tanınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) (1) 
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408. — 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) 

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

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

411. — 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) 

412. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1980 yüından önce temeli atılan şeker 
fabrikalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

413. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut İdaresince balka satılan 
Ankara - Eryaman'daki konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

414. — 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) 

415. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında 
kaç işçi çalıştırıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

416« — 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) 

417. — 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) 

418. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, il merkezlerindeki hastanelerin tıbbî 
cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 

419. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ülkemizde davaların çok uzun 
süre devam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

420. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, silah taşıma imkânı sağlanan il genel 
meclisi üyeleriyle belediye başkanlarından Doğru Yol Partisi mensubu olanların mü
racaatlarına cevap verilmediği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/778) 
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421. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/779) 

422. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör 
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

423. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut kooperatiflerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/782) 

424. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, bir paket uzun Maltepe si
garasının maliyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

425. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce 
sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/784) 

426. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, hastalık nedeniyle bazı göllerimizde du
ran kerevit üretimine yeniden başlanması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

427. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, şeker fabrikası bulunan ilçelerden han
gilerinde Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi bulunmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 

428. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonun
dan konut kooperatiflerine 1989 yılında verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/788) 

429. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tabir Şaşmaz'ın, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığına bağlı hayvancılık işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

430. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yılla
rında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yaptırılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

431. — 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) 

432. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Cudi Dağı çevresinde kaç köy boşal
tıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

433. — Bursa Milletvekilli İlhan Aşlkın'ın, Bursa Büyükşehir Beljedliyesıine ait Taş
ocağı ve Asfalt Şantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin İçişleri Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/873) (1) 
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434. _ Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, T.R.T. Kurumunun 1988 yılında za
rar etmesinin nedenine ve sorumluları hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/874) (1) 

435. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırh'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan 
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/875) (1) 

436. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının mer
divenleri ile merdiven korkulukları için yapılan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/876) (1) 

437. — 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) 

438. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Horzum'un, bazı milletvekilleri tarafından 
korunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/878) (1) 

439. — izmir 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) 

440. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan İran vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) (1) 

441. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan Irak vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) (1) 

442. — Hakkâri Milletvekili Cumlhur Keskin'in, 1983 - 1984 öğretim yılından bu 
yana üniversite, yüksekokul ve yurtlarla ilişiği kesilen veya kaydı silinen öğrencilere 
ilişiklin Başbakandan sözslü soru önergesi (6/885) (1) 

443. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Missuri Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesince ülkemizle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/886) (1) 

444. — 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) 

445. — Erzurum Milletvekili Ismaü Köse'nin, «Başkanlık» veya «Şube Müdürlü
ğü» görevi yapan lise mezunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/817) 

446. — 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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447. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, eski belediye başkanlarından ve 
belediye başkanı adayı olup da seçilemeyenlerden kaç kişiye kamu iktisadî teşebbüs
lerinde veya diğer devlet kuruluşlarında görev verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/819) 

448. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum - ispir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

449. — 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) 

450. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya ilinde ne zaman olimpik 
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

451. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, basında yer alan «bazı üst düzey 
bürokratlarının görevden alınması için kara listeye alındığına» dair haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

452. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, 1983 yılından bu yana Türk Si
lahlı Kuvvetleriyle ilişiği kesilen subay ve astsubayların yargılanıp yargılanmadıklarına 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 

453. — Bingöl Milletvekili îlhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasî Şubesince gözaltına alındığı 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

454. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanlığı 
Makamının tarafsızlığına gölge düşürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/889) (1) 

455. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri ili Çukurca İlçesinde ko
ruculuk kabul etmeyen köylülerin bulunduğu köylerin etrafının mayınla döşendiği id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

456. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, istanbul'daki bir diş doktorunun mu
ayenehanesinin polislerce basıldığı ve telefonunun dinlendiği iddialarına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/908) (1) 

457. — istanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Başbakanlıkça Devlet Plan
lama Teşkilatından alındığı iddia edilen hayali ihracat dosyaları için dava açılıp açıl
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

458. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, «Eğitim - iş Kolu Kamu Gö
revlileri Sendikası» nın kuruluş başvurusuyla ilgili dilekçenin Ankara Valiliğince ka
bul edilmediği iddiasına ilişkin içicileri Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

459. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Devlet İhale Kanununun 44 üncü 
maddesi uyarınca verilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/892) (1) 
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460. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, konut edindirme fonu için toplanan 
paralara ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

461. — İsparta Milletvekili tbrahim Gürdal'ın, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan işlemlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

462.: — 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) 

463. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sunak İli Beytüşşebap İlçesine bağ
lı Dönmezler, Kovankaya ve Yassıtaş köylerindeki vatandaşlardan köylerini boşalt
malarının istendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 

464. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Cumhurbaşkanlığmın 1990 mail 
yılı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

465. — 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) 

466. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş*in, Bayan özal'ın Japonya ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/909) (1) 

467. — 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) 

468. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sımf 
öğrencilerinden birine işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/911) (1) 

469. — 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) 

470. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, üniversitelerin içinde bulunduğu du
rumun düzeltilmesi için ne gibi çalışmalar planlandığına ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/851) 

471. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Bağ - Kur emeklilerinin yaşam 
standardının yükseltilmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/913) (1) 

472. — 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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473,- -- içel 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) 

474. — 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) 

475. — 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) 

476. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, silah taşıma ruhsatı verilen il 
genel meclisi üyelerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

477. — 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) 

478. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, T. C. Ziraat Bankasınca hayvan
cılık kredilerine uygulanan faiz oranına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/925) (1) 

479. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, 1990 yık hac döneminde baş
vuruda bulunan ve hacca gidebilen vatandaşların sayısına ve hacı adaylarından alınan 
ücretlere ilişkin Başjbakan'dan sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

480. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Fırat Üniversitesinde çalıştırılan ge
çici işçilere közleşmeye bağlı haklannın verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/927) (1) 

481. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Karaman ili Ermenek ilçesinde 
Türkiye Emlak Bankası şulbesi açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/929) (1) 

482. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

483'. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak ili Kurucaşile 
ilçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının araç ve tıbbî malzeme sorununa ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

484. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak ili Kurucaşile 
ilçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü som önergesi (6/856) 

485. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra İlçesi adlî teşkila
tının ne zamafl kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 
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486. — 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) 

487 — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Çevrimli Köyünde meydana gelen 
olayla ilgili iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

488. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, otomobil ithalinin neden olacağı 
sorunlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

489. — 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) 

490. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir Devlet Bakanının gümrüksüz ola
rak yurda kaçak mal soktuğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/934) (1) 

491. — 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) 

492.J — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Ankara Sigortanın Etibank tarafın
dan satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

493. — 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) 

494. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Denizcilik Bankasınca, gemi alımı 
için kimlere ne miktar kredi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/938) (1) 

495. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm, 1990 yık hacı adaylarının kar
şılaştıkları bazı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) (1) 

496. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, vatandaşlıktan çıkartılan bazı 
eski vatandaşlara farklı uygulamalar yapüdığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/941) (1) 

497. — 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) 

498. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Eruh ilçesi Bingöl Köyünden bir 
vatandaşın ikibuçuk ay gözaltında bulundurulduğu ve konutunun güvenlik mensup
larınca yakıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) (1) 
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499. — îzoıir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resince Ankara Mesnevi Sokakta yaıptınlan lojmanların tefriş ve tahsisine ve idarece 
bazı usulsüz işlemler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/943) (1) 

500. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Başbakanın İskenderun ve İkizce'ye 
yaptığı seçim gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 

501. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, askerî helikopterlerin hangi hallerde 
kimin emri ile kullanıldığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/861) 

502. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Silıopi İlçesi Derebaşı Köyünden ao-
runlu olarak İlçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862) 

503. — İçel Milletvekili M. Istemihan 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) 

504. — Erzurum Milletvekili Ismaü Köse'nin, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi 
Liderinin bölücülük yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 

505. —- Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1990 yılı hac döneminde Suudi 
Arabistan'da meydana gelen olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili ola
rak tazminat talebinde bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/864) 

506. — 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 «özlü »ora önergesi (6/945) (1) 

507. — 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) 

508. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1990 yılı Haziran ayında Tunceli İli 
Ovacık İlçesi Çayüstü Köyünde ve 1.8.1990 tarihinde Mardin İli Kızıltepe İlçesi Ay
dın Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/947) (1) 

509. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, petrol ürünlerinin kullanımında taıarrufa 
gidilmesi için açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/865) 

510. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan tahıl bedeli olarak çiftçilere verilen çeklerin karşılıksız çıktığı iddiasına üişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/948) (1) 
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511.; — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A. O, ile 
ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/949) (1) 

512. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Sarıgöl İlçesinin güneyin
deki kuşatma kanalının doldurulmasının neden olduğu sorunlara ve Ömerli Deresinin 
ıslahına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) (1) 

513. — 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) 

514. — 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) 

515. — 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) 

. 516. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince Macar 
Ikarus Firmasından satın alınacak körüklü otobüsler için Ziraat Bankasınca teminat 
mektubu verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) (1) 

517. — 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) 

518. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'ın, Devlete ait makam otolarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) (1) 

519,: — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlet yetkililerinin son altı ayda 
yaptıkları yurt dışı gezilerinin maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/962) (1) 

520. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, il genel meclisi üyelerine silah ruhsatı 
verilmesinde farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/870) 

521. — İçel Milletvekili M, Istemihan 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) 

522. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Etibank Mazıdağı Fosfat İşletme te
sislerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

523. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A.O. Genel 
Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 
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524. -~ 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) 

525. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Ardahan - Şavşat karayolunun ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/970) (1) 

526. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Zara - Suşehri Geminderesi yolu
nun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/971) (1) 

527. — 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) 

528. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, ülkemizde faaliyet gösteren sermaye 
şirketlerinden hangilerine kamu adına sermaye ortağı olunduğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/978) (1) 

529. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Göksün - Andırın ve 
Andırın - Kahramanmaraş yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/882) 

530. — 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) 

531. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, beslenme bozukluklarının önlenmesi 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve hekimi bulunmayan sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

532. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, izmir'in kurtuluş törenleri nede
niyle Atatürk Anıtı'na çelenk koymak isteyen Türkiye Birleşik Komünist Partisi yöne
ticilerine izin verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/884) 

533. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli Uludere İlçesindeki yok
sul vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yardım yapılmadığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından - sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

534. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Çevre Kirliliğini önleme Fonun
dan illere ayrılan tahsisatlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) (1) 

535. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli merkezinde oturan va
tandaşlara ait meyve ve kavak ağaçlarının güvenlik güçlerince kesildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü som önergesi (6/995) (1) 

536. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinin çevre sorunlarıyla 
ilgili olarak yabancı bir firmaya tanzim ettirilen rapora ve bu rapor gereğince alınan 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) (1) 
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537. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Yuvacık (Kirazdere) Barajına ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) (1) 

538. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, İstanbul - Adapazarı ve îzmit - Ya
lova karayolları üzerindeki bazı yerleşim yerlerine üst geçit yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) (1) 

539. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Çankırı ili İlgaz İlçesi Saraycık 
Köyünde 15.7.1987 tarihinde meydana gelen yangından zarar gören vatandaşlara ne 
gibi yardımlar yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/897) 

540. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, Kalecik Barajı Düziçi ve Os
maniye sulama şebekelerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1005) (1) 

541. — 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) 

542. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Bayat İlçesi İmrallı Köyüj 
Sağlık Ocağımn ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/899) 

543. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Çay - Dinar karayoluna ve Afyon İli 
Emirdağ ilçesine bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ye tskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

544. — 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) 

545. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İlinin ne zaman doğal 
gaza kavuşturulacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) 

546. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Beşkarış ve Akçaköy barajları
nın yapımına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

547. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Çevre Müsteşarlığınca belediye
lere verilen çöp araçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) (1) 

548. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde kapak bulunan 
okul sayısına ve öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/904) 

549. _ Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin'de nakliyat işiyle uğraşan 
şoför ve nakliyecilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

(64 üncü Birleşim) 
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550. — Bingöl Milletvekili îlhami Binici'nin, Bingöl İli Sıtma Savaş Kurumunda 

görevli bir sağlık memurunun emekliye ayrılış nedenine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/907) 

551. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Aşağı Sakarya Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

552. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magic Box'ın yayınına nasıl ve 
niçin izin verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

553. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya tündeki Gökçeören batak
lığının kurutulması ve Çark Deresinin ıslahı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve îskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

554. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

555. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magıc Box Şirketine Türkiye Kal
kınma Bankasınca kredi verilip verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/923) 

556. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri îli Merkezine bağlı ör-
dekli Köyündeki vatandaşlara ait ot yığınları ile ahırların güvenlik güçlerince yakıldı
ğı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) (1) 

557. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Polly Peck Şirketine Hükümetimiz
ce teminat mektubu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/101'8)<ll* ••••İV^J^MM 

558. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Çevre Kanununun uygulanmasıy
la ilgili olarak çıkarılması gereken yönetmeliklere ilişkin Başlbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1019) (1) 

559. — 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) 

560. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum çevre yolu için ayrılan ödenek 
miktarına ve «Kırkdilim» geçidi için yapılan çalışmalara ilişkin Başlbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1021) (]1) 

561. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'ın, Hizan - Kayadeler Köyünde 
28.9.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1036) (1) 

562. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, çiftçilerden alınan sulama suyu üc
retlerine ve Mersin'in İğdır Köyünün sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1022) (1) 

563. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, 3320 numaralı Kanunun uygulama
sına ve sertifikalı arsa satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 
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564. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun Ba

kanlık görevine atanmasından bu yana meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1025) (1) 

565. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi
nin satın alacağı otobüsler için teminat mektubu verilmesi konusunda T. C. Ziraat 
Bankasına yaptığı başvuruya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) (1) 

566. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Anttoirlik Yönetim Kurulunun feshe
dilmesinin nedenine ve bu kuruluşun borçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/953) 

567. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizde irticai faaliyette bu
lunduğu iddia olunan örgütlere ve bu faaliyetlere karşı alınan önlemlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1037) (1) 

568. —Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Eskişehir özel Tip Cezaevinin konu
muna ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

569. — 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) 

570. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra hangi be
lediyelere ne miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakarımdan sözlü 
soru önergesi (6/972) 

571. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, televizyonda yayınlanan «32 nci 
Gün» programına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973) 

572. — Erzurum Milletvekili İsmail 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) 

573. — 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) 

574. — 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 Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/976) 

575. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Bağ - Kur'un eczanelere olan borcu nede
niyle eczanelerin bu Kurum hastalarına ilaç vermedikleri iddiasma ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1038) (1) 

576. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlü'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. 
gezisi sırasında Başkan Bush'la yaptığı görüşmede Kıbrıs konusunun ele alınıp alın
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) (1) 
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577. — Hakkâri 'Milletvekili Cumhur Keskin'in, Yüksekova Esendere - Tülveren 
(Tıloran) Köyünde meydana gelen olayda güvenlik güçlerince ölü ve yaralı olarak ele 
geçirilenlerin terörist olmadıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1040) (1) 

578. — Çorum Milletvekili Rıza Hıman'ın, Balıkesir Millî Eğitim Müdürü hakkın
daki bir iddiaya ve Bil-Kent Üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1041) (1) 

579. — Manisa Milletvekili (M. Erdoğan Yetenç'in, yurt dışında çalışan yurttaşları
mızın doğan çocuklarına verilebilecek isimlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/982) 

580. — Çorum Milletvekili Rıza Hıman'ın, üniversitelere bağlı hastanelere başvu
ran dar gelirli vatandaşların ücretsiz olarak muayene ve tedavi edilmelerinin düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/983) 

581. — Erzurum Milletvekilli ismail Köse'nin, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
yapıldığı iddia edilen bilgisayar ihalesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/985) 

582. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfınca gerçekleştirilen kok kömürü ithaline dair ihalenin iptal nedenine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

583. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Adıyaman İl Özel İdaresince ger
çekleştirilen kum ocağı ihalesine ilişikin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) 

584. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Türkiye Taşkömürü Kurumu ile ilgili 
iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) (1) 

585. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Sümerbank Holding A.Ş.'nin İstanbul 
Menkul Kıymetler 'Borsasındaki faaliyetleriyle ilgili iddialara ilişkin IBaşbakandan sözü 
soru önergesi (6/1044) (1) 

586. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Aile Bütünlüğünün Korunması Dairesi eski Başkanına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/988) 

587. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Genel Müdürü için tanzim ve tefriş edildiği iddia edilen makam odalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

588. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu için gerekli mobilya ve büro eşyasının Devlet Malzeme Ofisinden satın 
alınmamasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/990) 

589. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce açıldığı iddia edilen eşofman ihalesine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/991) 
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590. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Emniyet Genel Müdürlüğünce satın alındığı iddia edilen helikopterlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1045) (1) 

591. — Çorum Milletvekili Rıza Hıman'ın, Devlet alacaklarına uygulanan faiz ora
nına ve personel alımı için yapılan sınavlarla ilgili suiistimal iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) 

592. — Çorum Milletvekili Rıza Hıman'ın, Çorüm'daki sanayi kuruluşlarınca kir
letilen Derinçay'ın neden olduğu çevre sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/997) 

593. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, İstanbul Atatürk Fen Lisesi ile il
gili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/1046) (1) 

594. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, Susurluk İmam - Hatip Lisesi kız 
öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı törenlerine başörtüsü ile katıldıkları iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) (1) 

595. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, bazı fakültelere yapılan dekan atamala
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1049) (1) 

596. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, ülkemizde «Kontrgerilla», «Ter-
ritoriyal örgütlenme» veya bunlara benzer örgütler bulunup bulunmadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1050) (1) 

597. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
otobüs alımlarıyla ilgili kredi isteminin T. C. Ziraat Bankasınca geri çevrildiği iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051) <1) 

598. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Baş-
hukuk Müşavirliğine yapılan atamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1052) (1) 

599. — İ2mir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Bağ - Kur sigortalılarının sağlık so
runlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1056) (1) 

600. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, YÖK Başkanı ve üniversite rektör
leri ile yardımcılarının son üç yılda görevli olarak gittikleri yurt dışı gezilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) (1) 

601. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Sımak Hine bağlı bazı köylerdeki 
okulların köv evleri ile birlikte yakıldığı iddiasına ve bu köylerdeki öğrenciler ile öğ
retmenlerin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) (1) 

602. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Yüksek öğretim Kanunu üe Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettikleri iddia edilen öğretim üyeleriyle 
ilgili olarak Vilayetçe takibat yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1003) 
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603. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Yüksek Öğretim Kanunu ile Toplantı 

ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettikleri iddia edilen öğretim üyeleriyle 
ilgili olarak savcılıkça takibat yapılıp yapılmadığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1004) 

604. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Bayan Özal'ın A.B.D. ve Japonya zi
yaretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) (1) 

605. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, işçi ve memurlar ile emeklilerin 
ekonomik sorunlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1060) (1) 

606. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, fon gelirlerine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1061) (1) 

607. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, özel Harp Dairesine bağlı ol
duğu iddia edilen bir örgüte ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) 

608. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'm, müteahhit firmaya ödeme yapıl
madığı için Şanlıurfa Tünel inşaatının durduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1063) (1) 

609. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Yozgat İli Sorgun İlçesi Bahadın 
Lisesi öğretmenlerinden biri hakkındaki iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1064) (1) 

610. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce 
cami yapımına yardım amacıyla araç ve eleman görevlendirildiği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman vt. Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1065) (1) 

611. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fo-
nu'nun İstanbul Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetlerine ve KİT'lerden devral
dığı iştiraklere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1066) (1) 

612. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Edirne İlindeki tahıl üre
ticilerinin «zebura» boceğiyle mücadelede karşılaştıkları sorunlara ve Uzunköprü -
Kırcasalih Beldesinde gerçekleştirilen kamu toprağı dağıtımıyla ilgili iddialara iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1067) (1) 

613. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, gelir ortaklığı senetlerine ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1068) (1) 

614. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Güneydoğu'da görev yapan güvenlik 
görevlilerinden bazılarının psikolojik problemleri nedeniyle suç sayılacak eylemler yap
tıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1011) 

615. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Köroğlu Caddesinde bulunan 
bir binanın Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresince kiralandığı ve ileride satın alı
nacağı konusunda anlaşmaya varıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1069) (1) 
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616. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, CIA Başkanının ülkemize geliş ne
denine ve Kontrgerilla Örgütüyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1070) (1) 

617. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Türkiye'de faaliyette bulunduğu id
dia edilen Kontrgerilla Örgütüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1071) (1) 

618. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Altıntaş - Gediz karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 

619. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Aslanapa - Altıntaş yoluna ve 
Kütahya Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce 1990 yılında gerçekleştirilen ve 1991 yılın
da gerçekleştirilecek olan asfalt çalışmalarına ilişkin Tarım Orman ve K'öyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1013) 

620. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Özel Harp Dairesi ile Kontrgerilla 
Örgütü arasında ilgi bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1072) (1) 

621. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, 12 Eylül 1980 öncesinde «ordu yöne
time el koymalıdır» talebinde bulunduğu iddia edilen kişilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1073) (1) 

622. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Kontrgerilla Örgütünün varlığına ve 
çalışma sahasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

623. — Bingöl Milletvekili îlhami Binici'nin, Kontrgerilla Örgütünde bulunduğu 
iddia edilen silahlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1) 

624. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Körfez krizi nedeniyle ülkemize 
çeşitli yollarla açıktan para girdiği iddiasına ve Türkiye Emlak Bankasınca Polly Peck 
Şirketine teminat mektubu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1076) (1) 

625. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, demir - çelik üretimini durdurduğu id
dia edilen Metaş'ın finansman sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1077) (1) 

626. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, olağanüstü hal bölgesinde yaşayan 
vatandaşların maruz kaldıkları iddia edilen uygulamalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1078) (1) 

627. — 'Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya'nın bazı yörelerindeki üre
ticilere hububat bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) (1) 

628. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'm, Savunma Sanayii Müsteşarlığının he
likopter üretimi için açtığı iddia edilen ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1028) 
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629. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, «İlk - San» İlkokulu öğretmenleri Sağ
lık ve Sosyal Yardım Sandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1029) 

630. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İlinde Merkeze bağlı bazı köy
lerin yol ve elektrik sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1032) 

631. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Antalya - Kaleiçi Yivli Minare 
Külliyesinin bir halı firmasına kiralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1033) 

632. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Ankara Üniversitesi İbri-i Sina Tıp Fa
kültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinin ihtiyacı olan cihazlara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 

633. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, İdil Kaymakamlığınca psiko
lojik hareket çalışmaları ile ilgili olarak toplantı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1053) 

634. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, uluslararası antlaşmalara ve yasalarımıza 
aykırı olduğu iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1054) 

635. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir - Buca Cezaevindeki bazı tutuk-
lularca sürdürüldüğü iddia edilen açlık grevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1055) 

• • & . - • • ' ' 5» 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname; 30.9.1960 Tarihli ve 91 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı
nın Kurulması Hakkında Kanunun 1 inci ve 5 inci Maddelerinin Değiştirilmesine İliş
kin 44 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında 151 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görev
leri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hak
kında 304 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/106, 1/35, 1/50, 1/343) (S. Sayısı : 503) (Dağıtma tarihi : 9.1.1991) 

2. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve MM Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4,1990) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye-
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lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

4. — 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 Tarttı 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) 

5. — Milli 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) 

X 6. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasma 
Dair Kanun Teklifi ve İçifleri Komisyonu Raporu (2/239) (St Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

X 7. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

8. — 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. İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi i 
17.5.1990) 

9. —, Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadi 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) 

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

11. — 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 t 
29.5.1990) 

12. — 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 z 
29.5.1990) 
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13. — 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) 

14. _ Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye* 
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

15. — 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) 

16. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi i 
29.5.1990) 

17. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ah' 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 tarihî : 
29.5.1990) 

18. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

19. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokumümazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Koraisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

20. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kumlu Karma Komisyon Raporu (3/1O02) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

X 21. — 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 22. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısn 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı : 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 
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X 23. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı : 449) (Dağıtma tarihi : 27.9.1990) 

24. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

25. — 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) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

26. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi : 22.10.1990) 

27. — 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 28. — 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 29. — 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 30. — 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) 

31. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri Komis
yonları Raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 31.10.1990) 

32. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 



— 60 — 

X 33. — Avrupa Yere] Yönetimler özerklik ŞartTnın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

X 34. — Malatya Milletvekili Galip Demirel'in, Bankalar ve Sigorta Şirketleri ile 
özel Finans Kuruluşlarının Vakıf Eski Eserlerinin Onarım ve Restorasyon Giderlerine 
İştiraki Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sa
yısı : 478) (Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

X 35. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/747) (S. Sayısı: 482) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1990) 

36. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
v Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta

rihi : 8.11.1990) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi; 8.11.1990) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî İşbirliğine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı : 485) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine İlişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi: 8.11.1990) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/609) 
(S. Sayısı : 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1990) 

X 42. — Yeraltı Madenlerinde İşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayıh 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı • 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 
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X 43. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dâir Kanun Tasarısı ile Konya Millet

vekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının, 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

44. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin' 
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 28.11.1990) 

45. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1990) 

X 46. — Milletlerarası Ticarî Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/630) (S. Sayısı : 499) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 47. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanınması ve icrası Hakkındaki New York 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/633) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 48. — Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol'ün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/680) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi ; 28.12.1990) 

49. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bend ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28.12.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(64 Üncü Birleşim) 




