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A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Devlet Balkanı Kâzımı Oksay'ım, İz

mir Milletvekili Hlülseynn Aydemirim, 10.3J1987 
tarihli 74 üncü Birleşiminde, Isltanibul'dla Va
kıflar İdaresine ait tarihî (imaret) evleri yık
tıran Eminönü Belediye Başkanının kanunsuz 
vö keyfî uygulamaları konuşumda yapmış ol
duğu gündem dışı konuşmaya cevabı 
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2. — Eskişehir, Milletvekili M. Nuri ÜzeF 
in, Sosyal Sigortalar Kurumumun Eskişehir' 
•delki sağlık .kuruluşları ile Bağ - Kur ıpiloft uy
gulamalarında 'allanması gerekli güncel ve acil 
önlemler hakkında gündem dışı konuşması 499:501 

3. — Edime Millletvekili Muhittin Yıldı-
rum'ım, tanım ve ev ekonoimiisi teiknisyenleninin 
özek hiıameıt tazminatı uygulamalarındaki çe
lişkilerin gideniliTieisi ., hakkımda gündem dişi 
konuşması 501:502 

Sayfa 
B) Tezkereler ve önergeler 502,508 
1. — Siyasî parti grupları,adına grup feaş-

ikanvekilDeri ve bağımsız milletvekilleri ad'ınıa 
İstanbul Milletvekilli Bülend Ulusu'nun, Av
rupa Parlamentosu Genel Kurulumun, sözde 
'Ermeni sorunuma ilişkim karar Haşarısı karşı-
'smda alması gerekli Gavura ilişkim, önergeleri 502:504 

2. — Amerika Birleşik Devletlerine gide
cek olan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan'ın dönüşüne kadar, Tarım 
Orman ve Köyleri Bakanlığıma Devlet Ba
lkanı Kâzıım Oksay'ın vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuıma ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1269) 504 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğLu'nun, (6/833) esas numaralı sözM sorusu
nu geri aldığına ilişkin önergesi (4/308) 504 

4. — İstanbul Milletvekili llbrahim Ura!' 
in, 'gündemin 6 ncı sırasında yer alanı (6/742) 
esas numaralı sözlü iSionusunu yazılı soruya 
çevirdiğine ilişkin önergesti (4/309) 504 

5. — İzmir Milletvekili Süha Tamık'ım, 
üyesi bulunduğu Türkiye - AET Karma Par-
lamentıo Komisyonum dian çekildiğime ve Ku-
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Sayfa 
zey Atlantik Asamıblesi Türk Grubu ülkeliği
ne aday gösterildiğine ilişkim B'aşlk anlık tezlke
resi (5/133) 504 

6. — Türkiye - AET Karıma Parlamento 
Koimiısiyonu üyeliğine Bitlis Milletvekili Rlafet 
İbrahimoğlü'nuın aday gösterildiğine ilişkim 
Başkanlık tezkeresi (5/134) ' 504:506 

7. — Avrupa Konseyi Padaımenitier Mecli
sinin yeni dönem çalışmalarımda Tünkiye Bü
yük Miİeit MecU'sini temsil edecek Tülrlk Gru
bu (içim siyasî parti gruplaırınca' aday gösiteri-
Hen asıl ve yedek üyelere ilişkim Başkanlık tez
keresi (5/135) 505 

8 . - 5 Bete üzaitiıllması İrtMİM.'oe 13.11.1986 
tarihinde ion ay lanmış bulunan sıkıyönetimnin; 
Van Mimden 193J987 ıgiinü saat 17.O0'dıen 
geçerli olmak üzere kaldırılmasına; Diyarba
kır, Hakkâri, Mardin ve Siirt illerinde, 
193.1987 günü saıat 17.001den itibaren, 4 ay v 

siüre ile uzatıHmasıma ilişkin Başbakanlık Tez-
keresii (3/1265) 508:522 

9. — 8 ilde uizaıtılması TBMM.'ee 13.111,1986 
tarihinde onaylanmış ıbuluman 'Olağanüstü ha
lim; Adana, Ağrı, Hatay vle Şanlıurfa illerin
den 19.3.1987 glünü saat 17.00'den (geçerli ol
mak üzere kaldırılmasıma; Bingöl, Eüiâzığ, is-
ıtanlbul ve Tunceli iller imde 19.3.1987 günü 
saat 17.00'den, ı'jtiıbaren 4 ay .süne ile uzatılma
sına ilişkin Başbakanlık tezlkeresi (3/1266) 509:522 

10. — Van 'İlimde, Anayasanın 1'20 finci ve 
2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3 
ütacıü rnıadd'esiinin ibİrineli fıkrasının ıflb) toendi-
m© ıgöne, 193.1987 ığünü saat 17.001den geçer
li olmak ülzere 4 ay süre ile olağanüstü halı 
ilanına il'işkin Başbakanlık tezkeresi (3/1270) 522 

Ü) Gensoru, Genel Görüşme, Mleclis 
Soruşltiuırmiası ve Meclis Araşjtırmıaısı Önerge
leri 505 

1. — Kars Milletvekilli Ömer Kuşhan ve 19 
arkadaşınım, hayvan üreticilerinin ve ıhayvan-
çılığamrzın içinde bulundukları ıduruimu ve (bu 
konuda alımıması ıgerekü ömllemleri !tesp!it et-
rnııefc atmacıyla Ib/ir Mleclis araşjtıırıması aıçima-
sına ilişkin önergesi (10/46) ' 505:507 

Sayfa 
Ç) Öneriler 507 
a) Danışma Kurulu Önerileri 507 
1. — Genel Kurulun 113.1987 iariiMi 75 

imci Birleşiırriinde birleştirilerek, açılımasıma ka
rar verilen 8/20 ve 8/21 esas numaralı, genel 
•görüşımıe önergelerinin görüşmelerimin 173.1987 
Salı günü yapıllmaısı ve konuşma süreleri' ide 
Adana Milletvdkili Güneyt Canver Ve 11 ar-
kadaşıın/in, ABD ile imzalanan SEIİA Anlaş-
ıması konıısuındalki genel görüşme önergesiinin 
ön ıgörüşmielerinin 183.1987 Garşarnlha ıgüökü 
birleşimde yapılmasına ilişkin Danışma Ku
rulu Önerileri ! 507:508 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLE-
RİIYUE KOMİSYONLARDAN GELEN DÜ
ĞER İŞLER 523 

.1. — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî 
Mülkiyetim Tabana Yaygımkşjtırıliması ve Eko
nomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu ve 31'82 sayıilı Ban
kalar Kanunumda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı (1/817) (S. Sayısı : 523) 523:539 

Vf. — SORULAR VE CEVAPLAR 539 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 539 
il. —• Ağrı Milletvekilli İbrahim Taşdemiir' 

'in, Ağrı İli Diyadin İlçasimiln yol ısor-ununa iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 'Bakanı İfs-
mail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/1560) 539:540 

2. — Erzuırum iM'illetvdkili Hilmi Nalbant-
oğlu'num, Erzurulm İlime bağlı bazı ilçelerin 
altyapı sorunlarıma ilişik in ısoruisu ve Bayındır
lık ve İskân Bakanı İsımail Safa Giray'ıin ya
zılı cevabı (7/1591) 540:541 

3. — Erzurum MilJletlVökilİ Hilm'i Nalbant-
oğlulnum, Erzurum İıl'i Hınıs İlçesi Devlet 
Hasıtanies in/in personel ve araç - gereç ihtiya
cıma ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yaırdim 
Bakanı Mustafa Kalemli'min yazılı cevabı 
<7/1594) 541:542 

4. — Haıtay Milletvekili MuSltafa Murat 
SÖkimemoğlu'nuin, bedelli askerlik için müra
caat edem vatandaşlardan farkiı ücret alındığı 
iddiasına ilişkin ısoruisu Ve 'Millî Savunma Ba
lkanı Vekili ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baı-
kanı Südi Türel'in yazılı cevabı (7/1597) 542:544 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.30'da açıldı. 
Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 80 arkadaşının, 

ülkemizde teessüs etmiş bulunan huzur ve güven or
tamını bozmaya, millî birlik ve beraberliğimizi çözme
ye yönelik ve özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgele
rimizde yaşayan vatandaşlarımızı hedef alan her türlü 
yıkıcı, mevcut ve potansiyel terörist, komünist ve 
irticai faaliyetlerle ilgili olarak Hükümetin çalışma
ları ve alınan tedbirler (8/20); 

izmir Milletvekili Erdal inönü ve 13 arkadaşının, 
Güneydoğu Anadolu'da meydana gelen olaylar ve ne
denleri ile, bu konuda alınacak önlemler ve soruna 
kesin çözüm getirecek ulusal bir politika oluşturulması 
(8/21); 

Konularında genel görüşme açılmasına ilişkin öner
geleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 80 arkadaşının 
(8/20') esas numaralı genel görüşme önergesinin öngö-
rüşmesinin, 11-.3.1987 Çarşamba günkü 75 inci Birleşim
de içtüzük görüşmelerinden evvel yapılmasına ilişkin 
ANAP Grubu önerisi ile, 

izmir Milletvekili Erdal inönü ve 13 arkadaşının 
(8/21) esas numaralı genel görüşme önergesinin öngö-
rüşmesinin, (8/20) esas numaralı genel görüşme öner
gesi ile birleştirilerek yapılması kabul edildi. 

Tokat Milletvekili Enver Özcan ve 15 arkadaşının, 
hükümetin ekonomik politikası nedeniyle iktidara ya
kın çevrelerin haksız kazanç sağladıklarına dair iddia
ları araştırmak amacıyla bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/44) ile, 

istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Hastürk ve 13 
arkadaşının, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunda 
mevzuata aykırı yapıldığı iddia edilen işlemleri ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu; 

Meclis araştırması önergelerinin gündemde yerini 
alacağı ve öngörüşmel erinin sırasında yapılacağı açık
landı. 

Bazı milletvekillerine Başkanlık tezkeresinde belir
tilen sebep ve sürelerle izin verilmesi ile, 

Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar'a ödenek ve 
yolluğunun verilmesine ilişkin: 

Başkanlık tezkereleri kabul edildi. 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 11 arkada
şının, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanacak olan 
Savunma ve Ekonomik işbirliği Anlaşması konusunda
ki genel görüşme önergesinin (8/19) öngörüşmelerinin, 
12.3.1987 Perşembe günkü birleşimde, kanun tasarı ve 
tekliflerinin görüşmelerinden evvel yapılmasına ilişkin 
SHP Grubu önerisi reddedildi. 

Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 80 a'rkadaşı 
ile, izmir Milletveküi Erdal inönü ve 13 arkadaşının 
(8/20) ve (8/21) esas numaralı genel görüşme önerge
lerinin öngörüşmeleri yapıldı; genel görüşme açılması 
kabul edildi. 

Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, istanbul Mil
letvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Milletvekili Rı
fat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balıbey, Sivas 
Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve Balıkesir 
Milletvekili Fenni Islimyeli'nin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Çorum Milletvekili ihsan 
Tombuş'un, »Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü 
Teklifinin (2/191, 2/203) (S. Sayısı: 344 ve 344'e 1 in
ci ek) görüşmelerine devanı olunarak 87, 88, 89, 90 
inci maddeler kabul edildi; 91 ve 92 nci maddeler 
komisyona geri verildi. 

12 Mart 1987 Perşembe günü saat 14.30'da toplan
mak üzere birleşime saat 19.12'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 

Kâtip Üye 
Adıyaman 

Arif Ağaoğlu 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

12 . 3 . 1987 Perşembe 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 

Geçici 12 nci ve Ek Geçici 16 ncı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılması Halkkında Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/831) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 12.3.1987) 

Teklif 
1. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 

4 Arkadaşının, Türkiye Çevre Kurumu Kanunu Tek
lifi (2/420) (Sağlık ve Sosyal. İşler; Plan,- ve Bütçe 

komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ve komisyona ha
vale tarihi : 11.3.1987) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve 19 ar

kadaşının, hayvan üreticilerinin ve hayvancılığımızın 
içinde bulundukları durumu ve bu konuda alınması 
gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
9;8 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.3.1987) 

» - • • « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 14.30 

BAŞKAN: Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER: ismail Üğdül (Edirne), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük 'Millet Meclisinin 76 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin, otonda bulunduk
larını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Yo'klama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır. 
Görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın; İzmir Mil

letvekili Hüseyin Aydemir in, 10.3.1987 tarihli 74 üncü 
Birleşimde, İstanbul'da Vakıflar İdaresine ait tarihî 
(imaret) evleri yıktıran Eminönü Belediye Başkanının 
kanunsuz ve keyfî uygulamaları konusunda yapmış 
olduğu gündem dışı konuşmaya cevabı 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Kâzım Oksay, 
'bir gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, söz 
istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Oksay. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, geçtiği
miz Salı günü huzurunuzda konuşan tzmir Milletve

kilimiz Sayın Hüseyin Aydemir arkadaşımızın, İstan
bul'da vakıflara ait tarihî evlerin Eminönü Belediye 
Başkanı tarafından yıktırılması hadisesiyle ilgili ola
rak bu kürsüden yapmış olduğu konuşmada işaret 
etliği (bazı hususlara değinmek üzere söz almış bulu
nuyorum. önce, sayın milletvekilinin, tarihî mirası
mızın korunması konusunda göstermiş olduğu has
sasiyete özellikle teşekkür etmek istiyorum. 

İstanbul'un Cankurtaran semüinde Barbaros Ev
leri olarak bilinen tarihî yapıların kanunsuz uygula
ma sonucunda yıktırılmasını, - daha önce bazı basın 
organlarında da ifade ettiğim gibi - tarihimize ve mil
lî kültürümüze karşı işlenmiş elim bir hata olarak nıi-
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içlendiriyorum. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Bu eserler, tarihî kültür mirasımızın değerli 'bir 'bö
lümünü teşkil etmekteydi. Bu gilbi kültür ve tabiat var
lıklarının, 2863 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi ge
reğince, yetkili kuruluşlardan izin almadan yıktırıl
ması mümkün olmamak lazım gelir. Bu kanunla, aksi 
davranışlarda bulunanlar hakkında cezaî müeyyideler 
getirilmiştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Uy
guladınız mı? 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Devamla) 
— Belediye başkanının bu davranışı gerçekten üzü
cüdür. Bu kabil fiillerin kimden gelirse gelsin takip
siz kalması mümkün değildir. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Nitekim, olay tarafıma intikal ettiği zaman, der
hal, her türlü kanunî imkânlar kullanılarak, bu kül
tür katliamının müsebbipleri hakkında gerekli işlemle
rin behemehal yapılması istenilnfştir. Konu cumhu
riyet savcılığına da duyurulmuş, bunun dışında ayrıca 
içişleri Bakanlığına, İstanbul Eminönü Kaymakamlı
ğına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür 
ve Taibiat Varlıkları İstanbul Bölge Kurulu Başkanlı
ğına, Büyükşehir Belediye Başkanlığına gereği için 
intikal ettirilmiş, hukukun cevaz verdiği her türlü ka
nunî yollara başvurulmuştur. 

Hal böyleyken, sayın milletvekili arkadaşımızın da 
ifade ettikleri gibi, telefonu açarak, Sayın İçişleri Ba
kanından sözkonusu belediye başkanına işten el çek-
tirilmesıi hususunda şahsî bir talepte bulunmanın ne 
derece hukuka uygun bir davranış olacağının takdiri
ni Yüce Meclise bırakıyorum. 

Türkiye, açık rejimle idare edilen bir ülkedir. Re
jimin kaideleri hukuk zeminine oturtulmuştur. Bu 
ülkede kimseye, suç işleme imtiyazı tanınmamıştır. Her 
suçun müeyyidesi kanunlarla belirtilmiştir. Suçun ört
bas edilmesi, suçlunun himaye görmesi düşünülemez. 
Hukukun içerisinde, yapılması lazım gelen her şey 
yapılacaktır. Olay, bakanlığımca, bütün kanunî yolları 
ile ve büyük bir hassasiyetle takip edilmektedir. 

Bu üzücü hadisede teselli bulabildiğimiz tek hu
sus vardır, o da, yıktırılan tarihî yapıların röleveleri-
nin çıkarılmış olması ve yeniden yaptırılma imkânı
nın bulunmasıdır. Şunu hemen ifade etmek isterim ki, 
biz bu eserlere vatanımızın tapu senetleri, milletimizin 
sanat ve medeniyet mühürleri olarak bakıyor, korun
malarını, onarıp yaşatılmalarını millî bir görev anla
yışı ile takip ediyoruz. Bunu, Vakıflar Genel Müdür

lüğünün sınırlı bütçe imkânlarına rağmen başarmaya, 
ecdat yadigârı bu eserleri, gelecek nesillere olduğu gibi 
aktarmaya çalışıyoruz. 

Halen, ülkemizde, tescil edilmiş durumda bulunan 
tarihî ve mimarî değeri haiz 7 599 vakıf eseri mevcut
tur. Bunlardan Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait 
714 eserin bakım ve onarımları öncelikle ele alınmış
tır. 

Yıktırılan Barbaros Evleri, bu anlayış içerisinde 
ve gerekli hukukî ve teknik prosedür tamamlandık
tan sonra, yeniden, olduğu gibi inşa edilmeye çalışı
lacak ve önceden planlandığı şekliyle, turizm amaçlı 
olarak hizmete verilecektir. Bunu da huzurunuzda ifa
de etmek istiyorum. 

Eminönü Belediye Başkanı hakkındaki şikâyet ve 
iddialara gelince: 

İçişleri Bakanlığına intikal etmiş bulunan çeşitli 
konudaki şikâyetler inceleme ve soruşturma yapılmak 
üzere işleme konulmuştur. Bunlardan bir kısmı hak
kında gerekli işlemler sonuçlandırılmış, bir kısmı ise, 
halen işlem safhasındadır. Bu meyanda, bazı iddiala
rın tahkiki için İçişleri Bakanlığının onayı ile mül
kiye müfettişleri görevlendirilmiştir. 

1580 sayılı Belediye Kanununun hükümleri gayet 
açıktır. Bu kanunun 102 ne i maddesi gereğince, gö
revleri sırasında işledikleri suçtan dolayı Memurin Mu-
hakematı Kanununa tabi olan belediye başkanları 
hakkında gerekli 'işlemler, süratle yerine getirilmekte
dir. Esasen, basında bu konuda çıkan haberler, İçiş
leri Bakanlığı tarafından ihbar olarak kabul edilmiş 
ve gereken inceleme başlatılmış durumda idi. 

Yıkım hadisesi ile ilgili olarak, İçişleri Bakanlığın
ca da, gereken tahkikatın süratle yapılması konusun
da, İstanbul Valiliğine talimat verilmiştir. Sözkonusu 
belediye başkanı hakkında yapılacak inceleme ve tah
kikat sonucunda, suç unsuruna rastlanıldığı takdirde 
gerekli cezaî müeyyidenin tatbiki için kanunî prosedür 
uygulanarak, gereği mutlaka yapılacaktır. 

Müsterih olmanızı arz ediyor, Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
2. — Eskişehir Milletvekili M. Nuri Üzel'in, Sos

yal Sigortalar Kurumunun Eskişehirdeki sağlık kuru
luşları ile Bağ - Kur pilot uygulamalarında alınması 
gerekli güncel ve acil önlemler hakkında gündem dışı 
konuşması. 

DAŞKAN — Eskişehir Milletvekili Sayın M. Nuri 
Üzd, Eskişehir'de Sosyal Sigortalar sağlık kuruluşla
rında ve Bağ - Kur pilot uygulamalarında güncel ve 
acil önlemler konusunda söz istemişlerdir. 
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Buyurun Sayın Üzel. 
Süreniz 5 dakika efendim. 
M. NURt ÜZEL (Eskişehir) — Yüce Meclisimize 

saygılarımı tazeliyorum Sayın Başkan, sayın milletve
killeri. 

28 Şubat 1987 günü Eskişehir'de Türk - iş İkindi 
Bölge Temsilciliğinin kendisine bağlı sendikalar şube 
başkanları ve konu ilgiMeriyle yaptığı fevkalade düzenli 
ve başarılı 'bir meslekî toplantıda, yerel gözlemlerle, 
tespitle, gerçeklikle ve önemle dile getirilen çok gün
cel ve acil sorunların - tercüman olarak - üzerinde has
sasiyetle durulmasını özellikle talep etmekteyim. Konu, 
Eskişehir'de Sosyal Sigortalar Hastanesinde ve Bağ -
Kur pilot uygulamasında alınacak güncel ve acil ön
lemlerdir. 

Durum şudur :' 
Eskişehir'de, 1963 yılında 305 yataklı olarak yak

laşık 15 bin sigortalı lişçiye hizmet veren Sosyal Sigor
talar Hastanesinin - Bilecik, kısmen Kütahya ve Af
yon'u da kapsayarak - hizmet verdiği insan sayısı bu
gün 250 bindir. Buna rağmen, fizikî kapasitesinde hiç
bir artış olmamıştır. Hastaların dinlenme veya yemek 
yerleri, yatakhane haline getirilmiştir. Koğuşlara da 
yatak eklenerek hastanenin yatak sayısı yüzde 42 ora
nında artışla 435'e ulaşmış ve kliniklerde hastalara 
nefes alabilecek yer kalimamıstir. 

Poliklinik günlük muayene sayısı da artarak, 
1976\îaki 900'den bugün 1 200'e ulaşmıştır. Bir bu 
kadar kişMn de yatarak ya da çeşitli vesilelerle has
tanede bulunmasıyla, hastane koridorlarında artık in
sanlar yığın haline gelmiştir. 

Hastanenin hizmet alanının bu zorlu genişleme
sine karşın, gerek hekim, gerekse personel kadrosu 
da 1963'teki sayısıyla, yetersiz kalmıştır, özellikle, 
1980 yılından beri hizmetlli ve yardımcı sağlık perso
nelinin sayısındaki eksilmeler giderilmemiştir. Temiz
lik görevlileri, hastabakıcılık, pansumancılık; hastaba
kıcılar, yemek dağıtımı; hemşireler sekreterlik yapmak
tadır. Hemşire sayısı yetersiizdir. Eskişehir Devlet Has
tanesinde 175 hemşire bulunurken, sigorta hastanesin
de toplam hemşire sayısı 80'dir. Günün 24 saatinde 
hizmet verebilseler bile, 10 yatağa bir hemşire düş
memektedir. 

Pol'iklinlik eczanesinde, görevli eczacı bulunmamak
ta, ilaçları hastalara müstahdemler vermektedir. Has
tanenin tıbbî araç gereçleri 1963 yılından kalmadır. 
Kaybolan, bozulan ya da kullanılamaz hale gelenleri
nin yerine bir türlü yenileri alınmamaktadır. Tıbbî ci
hazlar da fennî ve tıbbî koşullara uygun hizmet vere
cek durumda değildir. 

Bütün bunların doğurduğu sonuçlar da özetle şu
dur : Polikliniklerde, bir hekim günde 80 hasta mua
yene etmek zorundadır. Bir hastaya ayrılan zaman 
3 dakikayı bile bulmamaktadır. Polikliniklerde mua
yene olabilmek için hastalar, ya da yakınları akşam-
dan kuyruğa girmekte, birçok kimse ise aynı gün mua
yene olma şansını yitirmektedir. Yoğun bir hasta po
tansiyeli ile karşı karşıya kalan hekim de 2 - 3 dakika 
içinde muayene yapmak zorunda olduğu için, hata ile 
karşı karşıyadır. Poliklinik binası ve hekim yetmezliği 
nedeniyle, bazı bölümlerde randevu ile çalışılmakta
dır. Örneğin, göz muayenesi için on gün sonraya ran
devu verilmektedir. Röntgen laboratuvarı cihaz ve per
sonel yönünden hizmetin gerisindedür. Bir mide filmi 
çekimi için altı ay sonrasına randevu verilmektedir. 
1974 yılında 18 personeli ile çalışan ve bunun 8'i de 
teknisyen olan röntgen laboratuvarında bugün 3 tek
nisyen vardır. 1974 yılında günde 50 - 60 film çeki
lirken bugün bu sayı 220'yi aşmıştır. 

Polikliniklerde ağır hastaları taşımak için bir gö
revli ve bir sedye ancak bulunabilse bile, insan kala
balığı arasında acil durumda hasta taşımak bir trafik 
mahareti olmaktadır. 

Poliklinik eczanesinde müstahdem ve hastabakı
cılar ilaç dağıtırken, temizlik işleriyle uğraşması gere
kenler de, gece hastabakıcı olarak görev yapmakta
dır. Hastanede yeterli saha temizliği yapılamadığı gibi, 
hasta yataklarındaki çarşaflar haftada bir kez bile de-
ğiştirilmemektedir. 

Hastanede röntgen mütehassısı yoktur. İn'tanî has
talıkların sık görüldüğü ve yaygınlaştığı Eskişehir'de, 
bu hastanede intaniye servisi bekimsizdir. Laboratufvar 
tahlillerinde çalıştırılanların büyük bölümü, müstah
dem kadrosundaki görevlilerdir. Yaptıkları iş ile tillgili 
hiçbir eğitim görmemişlerdir. Laboratuvar -'malzeme
leri yetersizdir. Patoloji laboratuvarında mikroskop 
yoktur. 

Hastane yoğun bakım servislinin de, bazı hekimlerin 
özel kliniği olarak kullanıldığı iddia edilmektedir. En 
az 36 kişilik personeli ve amaca uygun tıbbî cihazla 
donanımı gereken bu yoğun bakım servisinin durumu 
tam bir «içler acısı» şeklinde ifade edilmektedir. 

Sürekli olarak, büyük bir kitleye hitap eden bu 
hastanede bir elektroansefalografi cihazı, bir beyin 
tomografi cihazı, bir böbrek diyaliz cihazı yoktur. 
Bu cihazlara ihtiyaç duyulduğunda hastalar büyük kül
fetlerle başka tesislere, başka kentlere gönderilmek
tedir. 

Ayrıca, hastanede, hekimlerden kaynaklanan so
runlar olduğu da ileri sürülmektedir. Yatan hastalarla 
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görüşüldüğünde - kanıtlanamamış, ama, ayyuka çık
mış olarak - en az yüzde 80'i daha önce, kendisini ya
tıran hekimin paralı muayenehanesinden geçtiklerini, 
sonra hastaneye kolaylıkla yatırıldıklarını ifade et
mektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, çok uzun mu efendim 
yazınız? 

M. NURt ÜZEL (Devamla) — İki sayfa kaldı 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, süreniz doldu, lütfen to
parlayın efendim. 

M. NURt ÜZEL (Devamla) — Mevzuata uygun 
olarak, hekimler hastanede özel hastalarını da yatı-
rabilmektedirler. Ancak, bu hastaların özelliği nede
niyle, hekimler, hastalar arasında, belki de farkında 
olmadan ayırım yapmaktadırlar. 

Uzman hekimlerin servi sterdeki odalarının önünün, 
günün erken saatlerinde, daha önce muayenehanele
rine gitmiş olan hastalarla dolu olduğu ve bunlarla -il-
gileriildiği de, sık sık karşılaşılan olaylardandır. Bu du
rum, hem hekimin poliklinik hizmetini geciktirmekte 
hem de - dışarıda hekime ücretle muayene olan hasta
ların reçeteleri de - eczane önündeki bitmez tükenmez 
kuyruğun biraz daha uzamasına neden olmaktadır. 

Hastanenin gerek fizikî, gerek araç - gereç, cihaz 
ve personel yetersizliği had safhada iken, yakında, hu 
sorunları daha da büyütecek yeni bir uygulama baş
layacaktır. 1 Eylül 1987 tarihinden itibaren, pilot uy
gulama olarak, Bağ - Kur sigortalıları da sigorta has
tanesinde muayene ve tedavi hizmeti almaya başlaya
caklardır. Halen 250 hin kişiye hizmet veren bu has
taneye yüklenecek yeni yükün boyutu da korkunç ra
kamlara ulaşacaktır. Eskişehir'de 42 bin Bağ - Kur 
sigortalısı bulunmaktadır. Bunların yakınları da aynı 
hizmetten yararlandığında, en az 150 bin kişilik bir 
kitle daha bu hastaneye yüklenecek, hizmet vermek 
zorunda kalınacak İnsan sayısı 400 bini bulacaktır. 
Bugün, sağlık hizmeti yerine işkence verilen SSK Has
tanesi, Bağ - Kur sigortalılarına da hizmet vermeye 
başlayınca, bu hizmetin adı «sağlık cinayeti» olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, lütfen bitirin efendim. 
M. NURt ÜZEL (Devamla) — Bitiyor eferidlim. 
SSK Eskişehir Hastanesinin yeterince hizmet vere

bilmesi için öneriler şunlardır: 
Eksik personel, araç - gereç ve tıbbî cihazlar der

hal tamamlanmalıdır. 
Poliklinik binası, fonksiyonel bir kullanıma ve yö

netim düzenine kavuşturulmalıdır. 
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Yeni bir poliklinik binası in§a edilmeli ve o zama
na kadar, mevcut poliklinik binasının üstüne bir kat 
çıkılmalıdır. 

'Dispanserler hizmet verebilecek hale getirilmelidir. 
Hastanenin bazı üniteleri dispanserlere aktarılmalı
dır. Sağlık hizmeti, dispanserler halinde de verilme
lidir. 

işyerlerine koruyucu hekimlik getirilmeli ve yönet
meliğinin işlerliği sağlanmalıdır. 

Devlet Demiryolları isçileri ve aileleri bu teşekkül 
hastanesinden.; Hava Harp Sanayii sendikalı işçileri, 
400 yataklı Hava Hastanesinden; Şeker Fabrikası iş
çileri ve aileleri, bu fabrika sağlık teşkilatından, birer 
protokol ile yararlandırılmalıdırlar. 

Yeterliği ve yönetimi, birikimlerle büyük bir sorun 
olarak ortaya çıkan Eskişehir Sosyal Sigortalar Has
tanesinde* yakında başlayacak olan Bağ - Kur uygu
lamaları ile daha büyük sorunlar yaratmayacak acil 
önlemlerin alınmasını, Eskişehir işçileri, aileleri, emek
lileri, basını ve tüm sendikaları adına, çok değerli Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Mükerrem 
Taşçıoğlu'nun her zamanki samimî, yakın ilgisi ve di
rayetine arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel. 
3. — Edime Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, ta

rım ve ev ekonomisi teknisyenlerinin özel hizmet taz
minatı uygulamalarındaki çelişkilerin giderilmesi hak
kında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Sayın Muhittin 
Yıldırım, ev ekonomisi ve ziraat teknisyenlerinin özel 
hizmet tazminatı uygulamalarındaki çelişkilerin gide
rilmesi hakkında gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 
Sayın Yıldırım, konuşmanızı lütfen sürenize göre 

ayarlayın. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — lkibuçuk say
falık konuşmam var Sayın Başkanım, ancak o kadar 
sürer. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim; buyurun. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; bugün.yüce kurulunuza sun
mak istediğim konu, Türk tarımına büyük hizmetleri 
geçen isimsiz tarım emekçilerini kapsıyor. 

Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu 1923 yılından 
başlayarak, tarımsal üretimin artırılmasında altyapı 
oluşturarak 1970'li yıllara kadar önemli görevler üst-
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lenen tarım ve ev ekonomisi teknisyenlerinin başarı
larını hatırlatmak için biraz gerilere gitmek, faydalı 
olacaktır sanırım. 

Geçmişte, devlet üretme çiftliklerinin bugünkü mo
dern işletmesinin meydana getirilmesi, çay, pamuk, 
pancar tarımının dünya standartlarına kavuşturulma
sı, suni gübrenin tüm tutucu güçlere rağmen yılma

mdan, yenilik adına hiç'bir ödün vermeden Türk çift
çisine benimsetilmesi; kısacası, Türk tarımının kara
sabandan kurtarılıp modern tarım makinelerine ve ta
rım tekniklerine kavuşturulması, hep bu isimsiz tarım 
emekçileri, tarım teknisyenleri sayesiinde olmuştur. 
Bugün de, Türk çiftçisinin bir sıkıntısı, bir sorunu ol
duğu zaman ona başvuruyor; çünkü o yanı başında, 
köydedir artık. 

Ne istiyor tarım teknisyeni? Planlı tarım istiyor; 
çünkü, tavsiyesini yaptığı ürün. çiftçinin elinde kaldığı 
zaman, onun çektiği ıstırabı, sıkıntıyı aynen o da çeki
yor. Yetki istiyor tarım teknisyeni; ilde, ilçede bıraktığı 
yetkilerini istiyor. Yetkisiz tarım teknisyeni, uzaktan 
kumanda ile hiçibir yere varılamayacağını, eski dene
yimlerinden dolayı çok iyi biliyor. 

Salt, düşüncesinden dolayı haksız uygulamalara 
maruz kalmak istemiyor tarım teknisyeni. 

Özlük haklarının düzeltilmesini, diğer bir ifadeyle 
iyileştirilmesini istiyor tarım teknisyeni, özlük hakla
rıyla ilgili istedikleri nedir? Özel hizmet tazminatı uy
gulamasındaki çelişkinin giderilmesini istiyor. 

Şöyle ki: Bir üst meslek grubu mühendislere, özel 
hizmet tavanının yüzde 80'i uygulanıyor; bunun da 
karşılığı yüzde 20 özel hizmet tazminatıdır. Tarım tek
nisyeni de kendilerine uygulanan yüzde 15'lik özel 
hizmet taivamnın, yüzde 80'inin uygulanmasını listiyor 
ki, bu da yüzde 12'dir. Bugünkü uygulamalar ise yüz
de 7*dir; yani, kendi baremlerinin henüz yüzde 46'sı 
uygulanmaktadır. Ek gösterge uygulamasındaki çeliş
kinin giderilmestai istiyor. 

Yine, bu konudaki bariz çelişkiyi de siz değerli 
milletvekili arkadaşlarıma izah etmek istiyorum: Ça
lışarak 4 üncü dereceye gelen, unvanlı herhangi bir 
kadro dahi üzerinde bulunmayan lise çıkışlı devlet 
memuru 300 ek gösterge alırken, 4 yıl, lise düzeyinde 
teknik eğitim gören tarım teknisyeni, kendisine 150 
ek gösterge uygulanmasını yanlı ve maksatlı bulmak
tadır. 

ilaç ıbayiliği alırken kurs uygulamasının kaldırıl
masını istiyor tarım teknisyeni. Bitki koruma dersi 
okumayan, hiçbir tatbikatta yer almayan diğer meslek 
grupları kursa tabi tutulmadan ziraî ilaç bayiliği ala

bilirken, her türlü ziraî mücadele faaliyetlerinde yer 
alan farım teknisyeni, bayilik almak (isteyince kursa 
tabi tutulmasını da yine yanlı ve maksatlı bulmak
tadır. 

Bu meslek grubunun sorunları aslında bu kadarla 
bitmiyor; ama ben bu kadarıyla yetiniyorum. Yalnız, 
bu kürsüden Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sa
yın Hüsnü Doğan'a seslenmek istiyorum : 

Şayet tarım ürünleri ithal etmekten kurtulmak 
istiyorsak, eskiden olduğu gifoi kendi kendine yeten sa
yılı dünya devletlerinden biri olmak istiyorsak, doğru
ları gösteren, bir muhalefet partisi de olsa, Türkiye 
Ziraatçılar Derneği ya da tarım teknisyenleri de olsa, 
o doğrulardan istifade edilmeklOdir. Salt, doğruları söy
lediği için o meslek gruplarının cezalandırılması anla
yışına katılmıyor, en kısa zamanda, maksatlı olarak 
emsallerinden geride bıraktırılan tarım teknisyenlerinin 
ekonomik haklarının iadesini talep ediyorum. 

Şöyle bir atasözüyle sözlerimi bitirmek istiyorum : 
Ne demişler? «Sezar'ın hakkı Sezar'a.» 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Hatay Milletvekili Sayın Tevfik Bilal, Suudi Ara-

bistan!ın taşımacı ve ihracatçılarımıza koymuş olduğu 
bazı uygulamaları dile getirmek üzere gündem dışı 
söz istemiştir. 

Sayın Bilal?.. Yok. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Siyasî parti grupları adına grup başkanvekil-

leri ve bağımsız milletvekilleri adına İstanbul Millet
vekili Bülend Ulusu'nun, Avrupa Parlamentosu Ge
nel Kurulunun, sözde Ermeni sorununa ilişkin karar 
tasarısı karşısında alması gerekli tavıra ilişkin öner
geleri 

BAŞKAN — Efendim, gündeme geçiyoruz. 
«Sunuşlar» bölümünde, siyasî parti grupları ve 

bağımsızlar adına imzalanmış ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Genel Kuruluna sunulmak üzere Başkan
lığımıza verilmiş bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Avrupa Topluluğunun organı olan Avrupa Parla

mentosunda birkaç yıldan beri bazı hasım çevrelerce 
hemen her konuda Türkiye aleyhinde asılsız iddiala
rın gündeme getirildiğini ve bu anada ülkemizi dün
ya ve tarih önünde mahkûm ettirmeye yönelik haksız, 
yersiz ve kasıtlı karar tasarılarının sunulduğunu üzün
tü ile izlemekteydik. 

Avrupa Parlamentosu Siyasî Komisyonu, bu kere 
de, görevi olmaması gerektiği halde, sözde Ermeni 
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sorunu hakkında bir karar tasarısı benimsemiş ve bu
nu parlamento genel kuruluna sevk etmiştir. .Her yön
den esef verici olan bu karar tasarısında, bir tarihçi
ler heyeti gibi davranılarak, 70 sene önceki olaylar 
hakkında hüküm tesisine kalkışılmakta ve Ermenile
re adaletsizlik yapıldığından bahsedilmekte, fakat ay
nı olaylar sırasında Ermenilerin elinde ölen yüzbin-
lerce Türk'ten hiç söz edilmemektedir. 

Bu durum, kararı ittihaz edenlerin ne derece süb
jektif, ayırımcı ve önyargılı hir yaklaşım içinde ol
duklarının belirgin bir delilidir. 

İBunun da ötesinde, karar tasarısı, Türkiye Cum
huriyetinin içişlerine müdahalelerde bulunmakta ve 
ezcümle, sanki Türkiye'deki Hıristiyan azınlıkların 
hakları gasp ediliyormuşcasına, bu azınlıkların hakla
rına riayetten söz etmekte, ayrıca sanki Hıristiyan 
kültür mirası yok ediliyormuşcasına bunların korun
ması istenmektedir. 

Bu her türlü temelden yoksun iddiaların arkasın
da yatan 'gerçek, Türkiye'nin dışarıdaki görüntüsünü 
karalamak amacıyla, dinî hislerin istismarından başka 
ibir şey değildir. Böyle bir bağnaz tutumu ancak, ta
rihe karıştığına inandığımız Haçlı zihniyetini tekrar 
canlandırma çabası olarak yorumlamak mümkün
dür. 

Türkiye'de, Ermeniler dahil, Hıristiyan ve Muse
vî vatandaşlanımız, kanun önünde ve fiilen, diğer va
tandaşlarla tamamen eşit haklara ve hatta fazladan 
bazı özel haklara sahiptirler. Esasen tarihi inceleyen
lerin de bilimesi gerektiği giibi, asırlardır devam eden 
Türk devlet geleneğinde dine, dile ve ırka dayalı bir 
ayırımcılığın yeri laik Türkiye Cumhuriyetinde hiç
bir zaman olmamıştır ve olmayacaktır. 

Öte yandan, Türkiye'de her millete ve medeniyete 
ait eserler de kendi kültürümüzün bir parçası sayılıp 
aynı hassasiyetle korunmaktadır. Türkiye, iddia olu
nanın aksine, Hıristiyan kültürüne ait eserleri yok ol
maya terk edip, ısakh tu'tmak yerine, bunları Anadolu'' 
daki çeşitli diğer medeniyetlere ait eserlerle birlikte 
dünya kamuoyuna tanıtmaktadır. Buna karşılık, bu 
karar tasarısını kaleme alanlar vaktiyle Osmanlı im
paratorluğundan ayrılıp bağımsızlığına kavuşan, bazı 
ülkelerde mevcut İslam eserlerinin şimdiki durumu
na bir göz attıkları takdirde, Türkiye'ye karşı ne bü
yük hir önyargı içinde olduklarını anlayacaklardır. 

Bu arada şunu da 'belirtmek isteriz ki, Türkiye' 
nin itibar ve görüntüsünü karalayan ve Türkiye'ye fev
kalade haksız ithamlarda bulunan böyle bir karar 
tasarısının kalbulü, yıllardan beri masum insanların 

kanlarını dökerek «Oümayan bir Ermeni sorunu» ya
ratmaya çalışanları ödüllendirecek ve Ermeni teröriz
mini teşvik edecektir. Bu durumda da Avrupa Parla
mentosunu, müstakbel olayların sorumluluğundan so
yutlamak mümkün olmayacaktır. 

Halen, Toplulukla ortaklık anlaşması bulunan ve 
ileride de tam üyeliği amaçlayan Türkiye, üye ülke
lerle aynı demokratik değer ve insan ideallerini pay
laşmakta, aynı ortak tehdit ve tehlikelere göğüs gerip 
kader birliği yapmakta ve ortak menfaatlara dayalı 
yakın dosttuk ve işlbirliği ilişkileri sürdürmektedir. Si
yasî Komisyondan geçmiş bulunan karar tasarısının 
Avrupa Parlamentosunca onaylanması halinde, bu 
çok yönlü ve gemş kapsamlı ilişkilere, her iki tarafı 
da zarara uğratacak ağır bir darbe indirilmiş ola
caktır. 

Fanatik Ermeni gruplarını tatmin için hazırlan
dığı aşikâr bu an'Uamsız karar tasarısı yüzünden Türk 
- Avrupa ilişkilerinin geleceğini d'e düşünecekleri inan
cı ile, Avrupalı dostlarımıza vahim bir hataya düş
mekten tevakki eylemeleri için çağrıda bulunuyoruz 
ve Siyasî Komisyonun hu yersiz tasarısını reddetme
lerini bekliyoruz. 

Anavatan Partisi Grubu 
Adına 

Grup Başkanvekili 

Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu Adına 
Grup Başkanvekili 

Haydar Özalp M. Seyfi Oktay 
Doğru Yol Partisi Grıibu Demokratik Sol Parti 

Adına 
Grup Başkanvekili 

Grubu Adına 
Grup Başkanvekili 

Mustafa Çorapçıoğlu Ömer Kuşhan 
Bağımsız Milletvekilleri Adına 

Bülend Ulusu 
istanbul 

(«Bravo» sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın (milletvekilleri, bütün siyasî 

p'arti gruplarımız ve istisnasız, tüm Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerimizin infialini dile getirdiğine 
inandığım önerge metnini dinlediniz. 

Asırlar 'boyu sinesinde muhtelif millet ve dinlere 
mensup toplumlara din, dil, eğitim, özyargı, örf ve 
âdetlerini koruma imkânını sağlamış yüce Türk Mil
letini töhmet atenda bırakmaya matuf bu denli çir
kin girişimlerin, çağdaş dünyamızın insan haklarına 
saygılı önde gelen milletlerini temsıil ettiğine inan
mak istediğimiz Avrupa Parlamentosunun gündemi-
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ne getirilebilmiş olması, çok 'hazindir ve yüce Mec
lislimizin haklı ve kararlı tepkisi ile mukabele görme
lidir. 

Batılı 'meslektaşlarımızın özellikle bazılarının ha
tırlamasında yarar olan acı bir gerçek, 1915'lerdeki 
olayların 'bir kısım Batı Avrupa devletlerinin emelleri 
için kışkırtılan ve kullanılan Ermeni çetelerinin Türk 
köylerine baskın ve katliam eylemleri sonucu husule 
geldiğidir. 

Avrupalı meslek'tlaşlanmızı tarihî gerçekler husu
sunda daha ciddî şekilde bilinçlenmeye davet etmek 
ve tüm uygar insanları tedirgin eden günümüzün 
vahşet timsali terör örgütlerinin kasıtlı ve yalan yan
lış iddialarına alet olmayacaklarına inanmak isteriz. 

2. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı \H. Hüsnü Doğan' 
in dönüşüne kadar, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığına Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik et
mesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1269) 

BAŞKAN — Sunuşlara devam ediyoruz. 

Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, 
'bilgilerinize sunacağım: 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Mart 1987 ta

rihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan' 
m dönüşüne kadar; Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik et
mesinin, 'Başlbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, (6/833) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına ilişkin önergesi (4/308) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri verilmesine 
dair önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde yer alan 9 sıra sayılı ve 6/833 sayılı 

sözlü sorumu güncelliğini kaybettiği nedeniyle geri 
alıyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbanitoğlu 
Erzurum 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
4. •— İstanbul Milletvekili İbrahim Urai'in, gün

demin 6 fici şırasında yer alan (6/742) esas numa
ralı jsözlü sorusunu yazılı soruya çevirdiğine ilişkin 
önergesi (4/309) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun, yazılı soruya çev-
rilrmesine dair önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 6 ncı sırasında kayıtlı (6/742) sözlü so

ru önergemin yazılı olarak cevaplandırılmasına mü
saadelerinizi arz ederim. 

İbrahim Ural 
İstanbul 

BAŞKAN — Gereği Başkanlıkça yerine getirile
cektir. 

5. — İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, üyesi bu
lunduğu Türkiye - AET Karma Parlamento Komis
yonundan çekildiğine ve Kuzey Atlantik Assamblesi 
Türk Grubu üyeliğine aday gösterildiğine ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (5/133) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının tezkereleri vardır; ayrı ayrı okutup, bil
gilerinize sunacağım » 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
tzmir Milletve'kili Sulha Tanık üyesi bulunduğu 

Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyonundan is
tifa etmiş ve Kuzey Atfantik Assamblesi Türk Gru-
ibunda, Sivas MilJetlveıkili Prof. Yılmaz Altuğ'un isti
fası il© boşalan üyelik için Anavatan Partisi Gru
bunca aday olarak gösterilmiştir. 

Dış Münasebetlerin Düzenlenmesi hakkındaki 378 
sayılı Kanunun 1599 sayılı Kanunla değişik 1 inci 
maddesi uyarınca Yüce Meclisin bilgilerine sunulur. 

Arif Şevket Bilgin 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi 
Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. — Türkiye - AET Karma Parlamento Komis

yonu üyeliğine Bitlis Milletvekili Rafet İbrahimoğ-
lu'nun aday gösterildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(5/134) 

Önergede belirlenen ve yüce Millet Meclisimizce 
ittifakla benimsenen infial ve görüşlerimizin, Dışişleri 
Bakanlığımız aracıhğı ile Avrupa Parlamentosu Baş
kanlığına ve üyelerine ak'torılmaSı için, keyfiyeti, Tür
kiye Büyük Millet Meçlisi Sayın Başkanına arz ede
ceğim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyonunda 

İzmir Milletvekili Süha Tanik'ın istifası ile 'boşalan 
üyelik için Anavatan Partisi Grubunca Bitlis Millet
vekili 'Rafe't İbrahimoğlu aday olarak gösterilmiştir. 

Dış Münasebetlerin Düzenlenmesi hakkındaki 378 
sayılı Kanunun 1599 sayılı Kanunla değişik 1 inci 
maddesi uyarınca Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Arif Şevket Bilgin 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi 
Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
7. — Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin ye

ni dönem çalışmalarında Türkiye Büyük Millet Mec
lisini temsil edecek Türk Grubu için siyasî parti grup
larınca aday gösterilen asıl ve yedek üyelere ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (5/135) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin yeni dö

nem çalışmalarıridia Türkiye Büyük Meclisini temsil 
edecek Türk Grubu için Siyası Parti Gruplarınca 
aday olarak gösterilen asıl ve yedek üyelerin isimleri 
aşağıda sunulmuştur. 

Dış Münasebetlerin Düzenlenmesi hakkındaki 378 
sayılı Kanunun 1599 sayılı Kanunla değişik 1 inci 
maddesi uyarınca Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Arif Şevket Bilgin 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi 
Başkanvekili 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu 
Asıl üyeler: 
Anavatan Partisi: 
Prof. Fe>thi Çelikbaş (Burdur), 
Kâmran inan (Bitlis), 
İsmet özarslan (Amasya), 
A. Rıfkı Atasever (Tekirdağ), 
Hüseyin Şen (Artvin), 
Prof. Yılmaz: Altuğ (Sivas), 
Timur Çınar (Manisa). 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti: 
Mustafa Çelebi (Hatay), 
Kenan Nuri Neîırozoğlu (Mardin), 
Doğru Yol Partisi: 
Prof. Dr. Merriduh Yaşa (İstanbul) 

Demokratik Sol Parti: 
Cahit Karakaş (Zonguldak) 
Yedek üyeler: 
Anavatan Partisi: 
Umur Akarca (Muğla), 
ismet Ergül (Kırşehir), 
Fatma Rezan Şalhinkaya (Ankara), 
Leyla Yeniay Köseoğlu (İstanbul), 
Abdurrahman Demirtaş (Hatay). 
Muhlis' Arıkan (Samsun), 
İhsan Tombuş (Çorum). 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti: 
Tülay öney (İstanbul), 
Paşa Sarıoğlu (Ağrı). 
Doğru Yol Partisi: 
Feyzullah Yıldırır (Gaziantep) 
Demokratik Sol Parti: 
Yusuf Ziya Kazancıoğlu (Trabzon) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 
SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan ve 19 ar
kadaşının, hayvan üreticilerinin ve hayvancılığımızın 
içinde bulundukları durumu ve bu konuda alınması 
gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi var
dır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri 
gereğince, hayvancılığımızın ve hayvan üreticilerinin 
düşürüldüğü duruma ilişkin bir Meclis araştırması
nın açılmasını arz ederiz. 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Sabni Irmak 
Konyat 

Süleyman Koyuncu 
Gaziantep 

Şevki Tastan 
Sivas 

Sururi Baykal 
Ankara 

Halil İbrahim Karal 
Ankara 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Edip özgenç 
İçel 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasyaı 
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Durcan (Ekıirbayefl 
Izmirı 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
. Trabzon 

Hasan Altay 
Samsun 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Arif Toprak 
Niğde 

Fikret Ertan 
Izmiıı 

Cahit Karakaş 
Zonguldak 

GEREKÇE : 
Son günlerde, özellikle üzerinde durulması ge

reken konulardan 'bir tanesi de, hükümetçe uygula
nan yanlış politikalar nedeniyle hayvancılığımızın 
ve hayvan üreticisinin düşürüldüğü durumdur. İBu 
konunun bir başka yönü de ülkemizde gün geçtik
çe ciddî boyutlarda azalan hayvan sayısı sonucu, 
toplumun beslenmesinde çok önemli besin maddesi 
olan etin, artık yeterince ve herkes tarafından tüke-
tilemez hale gelmiş olmasıdır. İBu durumun acil ted
birlerle önlenmesi ve bu gidişin durdurulması halin
de toplumumuz yarınlarda büyük boyutlarda sağlık 
sorunlarıyla karşı karşıya gelecektir. 

Bu duruma millî açıdan bakmak ve olaya, parti 
farkı gütmeden, ikonuyu politika malzemesi yapma
dan yaklaşık ve tüm siyasî partilerin iştirakiyle 
bu millî konuya bir çözüm bulmak zorunlu hale gel
miştir. 

(Bilim adamlarının konuyla ilgili açıklamaları in
celendiğinde de, Türkiye hayvancılığının büyük so
runlarla karşı karşıya geldiğini gözlemekteyiz. 'Hay
vancılıkla ilgili kuruluşların yöneticilerinin çalmaya 
başladıkları tehlike çanlarının feryadını TBMM ola
rak duymazlıktan gelemeyiz. 

Uygulanan yanlış politikalar nedeniyle, özellikle 
bu konuda etkin devlet politikalarını geliştirip pi
yasaları yönlendirmek, tüketiciyi korumak, üreticiyi 
teşvik etmek, üretim için yeni imkânlar yaratmak 
ve insan beslenmesinde en büyük payı alan, en 
önemli besin maddelerinden birisi etin, toplumun bü
tün katmanlarına yeterli ulaşmasını sağlamak, onla
rın alım gücünü aşmayacak bir fiyatla yeterli mik
tarda tüketimlerine sunmak maksadıyla kurulmuş 
bulunan Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü, gi
derek fonksiyonunu yitirmeye ve özel kişilere hizmet 
eder hale gelmeye başlamıştır. Bu yanlış uygulama
ların düzeltilmesi için ilgili bakanlıkları uyarmak 
yolunda da, TBMM, üzerine düşeni yapmak zorun
dadır. Bununsa zamanı gelmiştir, hatta geçmektedir. 

. Konunun bir başka yönü üreticilerin uygulanan 
yanlış kradi ve kredi faizleri, politikası nedeniyle çok 
zor durumda olduklarıdır. Besiciliği teşvik, üreticiyi 
destekleme, üretimi yaygınlaştırma politikalarında 
da, ilgili bakanlıkların yanlış uygulamaları nedeniyle 
üretimin çok büyük boyutlarda düşmüş olduğu ger
çeğine de TBIMM' eğilmeli ve buna da bir çare 
bulmanın yolunu aramalı ve ilgili bakanlıklara ge-. 
rekli talimatlarını vermelidir. 

Veteriner Hekimleri Birliği Başkanlığının yap
tırdığı bir araştırma sonuçlarına göre, hayvan besi
cilerinin yüzde 21 'inin işletmelerini tamamen kapat
tıkları ve yüzde 19'unun da kapasitelerini düşürdük
lerini ortaya koymuştur, ülkemizde uygulanan yan
lış politikalar nedeniyle 600 bin büyükbaş besi ya
pılırken bu miktar 100 bine düşmüştür. 

' Hükümetin yasaları uygulamadaki zaafı sonucu 
ve gene yanlış politikalar nedeniyle yüzlerce besici, 
besledikleri hayvanlarını devlet eliyle değerlendire
mediği veya ihraç edemediği için ne idüğü belirsiz 
tüccara malını vermekte ve fakat parasını tahsil ede
memektedirler. Bugün Türkiyemizde verilen çekler, 
senetler resmî belge olma hüviyetini maalesef yitir
mişlerdir; devletin ve yasaların sağladığı güvence
den yoksun hale gelmiş bulunmaktadır. Yalnız Kars 
ilindeki hayvan üreticisinin veya besicisinin bu 
şekilde dolandırılanların sayısı yüzlerle ifade edilir 
hale gelmiştir. 

Uygulanan yanlış politikalar sonucu, korumasız 
hale gelen üreticinin bankalara olan borcunun miktarı, 
40 milyardan 60 milyara yükselmiştir. Et ve Balık 
Kurumuna veremediği malını tüccara senet karşılığı 
satan üretici ve besici, tüccardan vadesinde parasını 
tahsil edemediği için bankalara olan borcunu ödeye
memekte ve kredi faizlerinin yüksekliği yanında te-
merrüte düşen üretici veya besici çok zor durumda 
kalmaktadır. Devlet buna da bir çare bulmak zo
rundadır. 

Bu gidişe dur denmediği ve sorunlara çare buluna
madığı takdirde korkarız ki hayvan ihraç eden ülke
miz, bu defa da iç piyasa ihtiyacını karşılamak için 
et ithal etmek durumunda kalabilir. 

(Ayrıca iç piyasadaki et fiyatları, gelir düzeyi 
alabildiğine düşmüş bulunan tüketicinin alım gücünü 
çoktan aşmıştır. 

(Bugün ülkemizde uygulanan yanlış para ve fiyat 
politikaları nedeniyle, iç piyasada 2 400 - 3 000 TL. 
arasında tüketiciye sunulan etin dış piyasa da aza
mî 1 600 TL'ye satıldığı gerçeği de, işin bir diğer 
acı ve düşündürücü yönüdür. 
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(Bütün bunlar ve daha sayılması, irdelenip ince
lenmesi gereken yönlerinin enine boyuna tartışılıp,' 
geleceği çıkmazda igözüken Türkiye hayvancılığının 
gerektiğince araştırılması ve TBMlM'ce ilgili bakan
lıklara gereken çıkış yollarının gösterilmesi için, 
Anayasanın 98 inci maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 
102 ve 103 üncü maddeleri gereğince, bir Meclis araş
tırması açılmasını arz ederiz. 

BAŞKAN — Bilgilerinde sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araş-

tınması açılıp açılmaması konusunda ömgörüşme, sı
rasında yapılacaktır. 

Ç) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — Genel Kurulun 11.3.1987 tarihli 75 inci 

Birleşiminde birleştirilerek açılmasına karar verilen 
8/2Q ve 8/21 esas numaralı genel görüşme önergele
rinin görüşmelerinin 17.3.1987 Salı günü yapılması 
ve konuşma süreleri ile Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver ve 11 arkadaşının, ABD jile imzalanan SEtA 
Anlaşması konusundaki genel görüşme önergesinin 
öngörüşmelerinin 18.3.1987 Çarşamba günkü birle
şimde yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerile-
leri 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerileri var
ıdır; okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım. 

Okutuyorum: 
Danışıma Kurulu önerisi 

(No. : 59 
Tarih : 12 . 3 . 1987 
Danışıma Kurulunun 12.3.1987 Perşembe günü 

yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin Genel Kuru
lun onayıma sunulması uygun görülmüştür. 

Arif Ş. Billgim 
Türkiye 'Büyük Millet 

Meclisi 
fiaşkanvekili 

ISHP Grubu 
(Başkan vekil i 
Cahit Tutum 

ANAP Grubu 
Başkanvekilıi 

Pertev Aşçıoğlu 

•DYP Grubu 
Başk'anvelkiii 

Mustafa Çorapçıoğlu 

DSP IGrulbu Başjkanvekili 
Ömer Kuşhan 

Öneriler : 
1. a) 'Ülkemizde teessüs etmiş bulunan huzur 

ve güven ortamını bozmaya, millî birlik ve beraber-
liğhniızi çözmeye yönelik 've Özellikle Doğu ve Gü
neydoğu bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımızı he
def alan her türlü yıkıcı, terörist, komünist ve irticaî 

faaliyetlerle ilgili olarak (Hükümetin çalışmaları ve 
alınan tedbirler ile Güneydoğu Anadolu'da meydana 
gelen olaylar ve nedenleriyle bu konuda alınacak ön
lemler ve soruna kesin çözümler getirecek ulusal bir 
politika oluşturulması konularında Genel Kurulun 
11.3.1987 tarihli 75 inci Birleşiminde açılmasına karar 
verilen genel görüşmenin gündemin «özel Gündem
de Yer Alacak İşler» kısmında yer alması ve görüş
melerin 17.3.1987 Salı günü yapılması; çalışma süre
si içerisinde tamamlanamaması halinde, görüşmele
rin 'bitimime kadar çalışma süresimîm uzatılması, 

lb) Bu görüşimel'erde gruplar adına yapılacak ko
nuşmaların 10'ar dakika, önerge sahipleri adına ya
pılacak konuşmalarla kişisel konuşmaların 15'er da
kika, 'Hükümet adına yapılacak sunuş ve diğer ko
nuşmaların süreyle sınırlı olmaması, önerilmiştir. 

2. Gündemin «Genel Görüşme ve Meclis Araş
tırması Yapılmasına 'Dair ön görüşmeler» kısmının 
birinci sırasındaki, Adana Milletvekili Cüneyt Can
ver ve 11 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletleri ile 
imzalanacak olan Savunma ve Ekonomik İşbirliği 
anlaşması konusundaki genel görüşme önergesinin 
(8/19) öngörüşmelerinin 18.3.1987 Çarşamba günkü 
birleş;imde, dalha evvel kararlaştırılan îçtüzüic görüş
melerinden evvel yapılması, önerilmiştir. 

BAŞKAN — Önerileri madde madde okutup ona
yınıza sunacağım: 

Öneriler : 
1. a) ülkemizde teessüs etmiş Ibulunan huzur 

ve güven ortamını bozmaya, mi'llî birlik ve beraber
liğimizi çözmeye yönelik ve özellikle Doğu ve Gü
neydoğu Ibölgelerimilzde yaşayan vatandaşlarımızı 
hedef alan her türlü yılkıcı, terörüst, komünist ve ir
ticaî faaliyetlerle ilgili olarak Hükümetin çalışmala-
ları ve alınan tedbirler ile Güneydoğu Anadolu'da 
meydana gelem olaylar ve nedenleri ile bu konuda 
alınacak önlemler ve soruna kesıin çözümler getire
cek ulusal bir politika oluşturulması konularımda, Ge
nel Kurulun 11.3.1987 tarilhli 75 inci Bıirleşiminde 
açılmasına karar verilen genel görüşmenin ıgündemin 
«Özel Gündemde Yer Alacak İşler» kısmında yer al
ması ve görüşmelerim 17.3.1987 Salı günü yapılması; 
çalışma süresi içerisinde tamamlanamaması halinde, 
görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatıl
ması, 

b) Bu görüşmelerde gruplar adına yapılacak 
konuşmaların 40'ar dakika, önerge sahipleri adına 
yapılacak konuşmalarla k'ıj'isel konuşmaların 15'er 
dakika, Hükümet adına yapılacak sunuş ve diğer ko
nuşmaların süre ile sınırlı olmaması, önerilmiştir. 
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İBAŞJKA'N — Öneriyi oylarınıza sunuyorum: 
Kaıbul 'edenler... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Usul hakkında söz istiyorum [Sayın Başkan. (ANAP 
sıralarından «Ne usulü?» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, aleyhte mi, lehte mi 
efendim? 

PERTEV AŞÇIOÖLU ı(Zongulktak) — Oylamaya 
(geçtik İSayın Başkan. 

IBAŞ'KJAN — Daha Önce göremedim efendim. 
Buyurun İSayın Bokrut. 
ONURAL ŞERİEF (BOZKURT (Çanakkale) — 

Yerimden arz edebilir miyim efendimi. 
BAŞKJAN — Buyurun. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Efendim, genel görüşmeye ilişkin 101 indi maddede, 
son fıkra, - grupların ve önerge sahiplerinim ne su
rette konuşma yapacaklarına dair hükümler sevk et
tikten sonra - «Bundan sonraki görüşmeler hakkın
da genel hükümler uygulanır» hükmünü öngörmekte
dir. Bu hükme nazaran, hu önerge üzerinde üyele
rim de konuşma hakkı doğmaktadır. 

BAŞKAN — Tabiî var 'efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Esasen, çeşiıtli defalar, Türküye Büyük Millet Meclisi
nin hu son döneminde, siyasî partilerin sahip oklukla
rı milletvekilli sayısının, zaman zaman üstünde ve 
hatta birkaç katı olmasına rağmen, (bağımsız üyele
rin, Danışma Kurulu tarafından tespit eidilen bu 
Önerilerde kale alınmadığı; oysa Ibağumsız milletve-
killerintim de, ulaştıkları hu sayı itibariyle görüşülen 
konu üzerinde görüşlerini açıklamalarının bir zorun-
luk ve aynı zamanda hakları olduğunu arz etmiştim. 
Danışma Kurulu, yine eski itiyadını sürdürmekte ve 
genel görüşme konusunda da, bağımsız milletvekille
rinin şahsen konuşma imkânlarını ortadan kaldırıcı 
Ibir tavır ortaya koymaktadır. (Bu, son derece yanlış. 
biıf tavırdır. 

Bu itibarla, bu öneri vesilesiyle arz etmeye çalıştı
ğım 101 inci maddenin son fıkrası hükmü muvacehe
sinde, bağımsız milletvekillerinim İde, «Genel hüküm
ler uygulanır» ifadesinde yer alan hükümiden istifa
de ederek, genel görüşmede konuşma haklarının bu
lunduğu hususunun tespiti gerekmektedir. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, içtüzüğün 73 üncü (maddesine göre gö

rüşme açılacağına göre, iki milletvekilli arkadaşımı
zın şahsı adına konuşma imkânı vardır. 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Orakla saat belirtilmemiş. 

BAŞKAN — 15'er dakika efenldim. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
Diğer öneriyi okutuyorum: 
2. — Gündemin, «Genel Görüşme ive Meclis 

Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler» kıs
mının birinci sırasındaki, Adana Milletvekili Cüneyt 
Camver ve 11 arkadaşının, Amerika Birleşik Devlet
leri ile imzalanacak olan Savunma ve Ekonomik! İş
birliği Anlaşması konusundaki genel görüşme öner
gesinin (8/19) önigörüsmelerinin 18.3J1987 Çarşamba 
günkü birleşimde daha önce kararlaştırılan İçtüzük 
görüşmelerinden evvel yapılması, öneriHmiştir. 

'BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Ka
ıbul edenler... Etmeyenler... Kabul edimiiştir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
8.-5 ilde uzatılması TBMM'ce 13.11.1986 ta

rihinde onaylanmış bulunan sıkıyönetimin; Van İlin
den 19.3.1987 günü saat 17.00'den geçerli olmak üze
re kaldırılmasına; Diyarbakır, Hakkâri, Mardin ve 
Siirt illerinde, 19.3.1987 günü saat 17.00'den itibaren, 
4 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezke
resi (3/1265) 

BAŞKAN — Sıkıyönetimin 1 ilden kaldırılması
na, bazı illerde uzatılmasına ve olağanüstü. halin ba
zı illerden kıalldırılmasına, bazı illerde uzatılmasına 
dair Başbakanlığın iki ayrı tezkeresi vardır, sırasıy
la 'okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına 
İlgi!: 12.11.1986 tarihli ve 188-2/06173 sayılı ya

zımız. 
Milî Güvenlik Konseyinin ı(l) numaralı bildiri

si ile bütün yurtta ilan olunan ve son olarak (5) il
de 19.11.1986 tarihinden itibaren 4 ay süre ile uzatıl
ması Türkiye Büyük Millet Meclisinin ,13.11.1986 
tarihli ve 35 sayılı kararıyla onaylanmış bulunan sı
kıyönetimin; 

1. — Van İlimden 19.3.1987 günü saat 17.00'den 
geçerli olmak üzere kaldırılmasının, 

2. — Diyarbakır, Hakkâri, Mardin ve Siirt ille
rinde 19.3.1987 günü saat 17.00lden itibaren 4 ay 
süre ile yeniden uzatılmasının, 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, Bakanlar 
Kurulunca 11.3.1987 tarihimde uygun görülmüştür. 

Gereğinim yapılmasını saygıyla arz eklerim. 
it. Kaya Erdem 
Başbakan Vekili 
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9 . - 8 ilde uzatılması TBMM'ce 13.11.1986 ta
rihinde onaylanmış bulunan olağanüstü halin; Ada
na, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa illerinden 19.3.1987 
günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere kaldırılması
na; Bingöl, Elazığ, İstanbul ve Tunceli illerinde 
19.3.1987 günü saat 17.00'den itibaren 4 ay süre ile 
uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1266) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgfc 12-11.1986 tarihli ve 188-2/06173 sayılı ya
zımız. 

19.11.1986 günü saat 17.00'den geçerli olmak 
üzere (8) ilde uzatılan ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisi *nîn 13.11. 1986 tarihli ve 36 sayılı kararıyla onay
lanmış (bulunan olağanüstü halin; 

1. Adana, Ağırı, Hatay ve Şanlıurfa illerinden 
19.3.1987 günü saat 17.00'den (geçerli olmak üzere 
kaldırılmasının, 

2. 'Bingöl, Elazığ, /istanbul ve Tunceli illerinde 
19.3.1987 günü saat 17.00'den itibaren 4 ay süre ile 
yeniden uzatılmasının, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne arzı, Bakanlar 
iKurulu'nca 11.3.1987 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
t. IKaya Erdem' 
Başbakan Vekili 

BAŞKAN — Her iki tezkere konuları itibariyle 
aynı mahiyettedir. Bu nedenle görüşmelerini birlik
te yapacağız. Görüşmelerin sonunda tezkereler sıra
sıyla ayrı ayrı onayınıza sunulacak. 

Okunmuş (bulunan Başbakanlık tezkereleri üze
rinde hükümetin açıklamasından sonra, İçtüzüğün 
73 ündü maddesine göre görüşme açacağım. 

Tezkereler hakkında açıklamada bulunmak üze
re hükümet adına İçişleri Bakanı Sayın Yıldırım Ak-
bülut; buyurun efendim. 

1ÇİÎSLER1 BAKANI YILDIRIM AKBUUUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
hepimizin malumu olduğu üzere, Anavatan Hüküme
ti iktidara geldikten sonra, ülkenin tamamında ilan 
edilmiş olan sıkıyönetimi, tedrici bir şekilde kaldır
mayı amaçlamış ve bugün 62 ilde, sıkıyönetim, hü
kümetimiz döneminde kaldırılmıştır. 

Anavatan Hükümeti, ülkede zaruret olmadıkça 
veya şartları gerçekleşmedikçe, anayasal bir sis
tem olan sıkıyönetimi kaldırmayı ve normal sivil ida
re ile ülkeyi yönetmeyi prensip ittihaz etmiştir. Bu 
nedenle, 5 ilimizde devam eden sıkıyönetimi de, bu 
donem kaldıranayı düşünüyorduk; hazırlıklarımızı da 
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o şekilde yapmıştık. Malumunuz, sıkıyönetim güney
doğu illerimizden 5'inde cereyan ediyor ve oradaki 
sevkiidare sıkıyönetim komutanımız tarafından yü
rütülüyordu. Biz, bu bölgedeki sıkıyönetimin kalka
cağı düşüncesi ile, jandarma ve polis kuvvetleri ol
mak üzere (sıkıyönetim kalktığı ahvalde kuvvet azal
masına meydan vermemek için) belli ölçüdeki kuvvet
lerimizi de bölgeye sevk ile gerekli şekilde konuşlan-
dırlmi'şltık. Ancak, milletçe hepimizi üzüntüye gark 
eden, bölücü eşkiya tarafından Taşdelen'de gerçek
leştirilen o olay nedeniyle, sıkıyönetimin tekrar göz
den geçirilmesi ve sıkıyönetimi gerektiren hallerin ta
mamen bölgeden kalkıp kalkmadığının tekrar düşü
nülmesinde zaruret hâsıl oldu ve o denli bir zaruret 
hâsıl oldu ki, dün, yüce Meclis, güneydoğuda cere
yan eden bölücü olaylar nedeniyle ve hatta Türki
ye'de cereyan elden sair yıkıcı, bölücü, irticaî olaylar 
nedeniyle bir genel görüşme açılmasına karar verdi. 

Meselenin ehemmiyeti ortadadır ve o ehemmiyet 
nedeniyle yüce Meclisimiz de bir genel görüşme açıl
masını kararlaştırmıştır, bu iradesini iahar etmiştir. 
Genel görüşme esnasında, elbette ki, hükümetçe alın
mış olan tedbirler, alınması düşünülen 'tedbirler geniş 
bir şekilde müzakere edilecek ve tüm mi'lletvekilleri)-
miz, tüm partilerimiz bu husustaki görüşlerini etraf
lı bir şekilde açıklayacaklardır. 

Ancak öyle zannediyorum ki, hepimizin üzerinde 
ittifak ettiği bir konu vardır; eşkiya dışarıdan destek 
göümekte, eşkiya dışarıdan faaliyetlerinin çekirdeği
ni kurmakta ve fırsat bulabildikçe, zaman zaman sı
nırlarımızdan geçmek suretiyle, bu ısinsince hareket
leri sonucu, katliama varabilecek şekilde, çoluk ço
cuk demeden, genç ihtiyar demeden, vatandaşlarımı-
zun hayatına son vermektedir. 

Bu, hepimiz tarafından bilinen bir husustur. 
Bunun tamamen ortadan kalkabilmesi, asgarî seviye
ye inebilmesi için hükümetimiz gerekli bütün tedbir
leri almıış ve almaya devam etmektedir; ama işin ma
hiyeti, oluş tarzı, bu gibi olayların zaman zaman ger
çekleşmesini sağlamaktadır. 

Biliyorsunuz, bu faaliyet hükümetimiz dönemin
de de başlamış bir faaliyet değildir. 12 Eylülden ev
vel bu böl|gede yine bölücü eşkiya tarafından başla
tılmış hadiseler var idi. O zaman, zaten sadece bö
lücülük hareketleri değil; (Marksist, Leninilst, komü
nist ideolojilerin de demokratik nizamı alt edebil
mek, oradan kaldırabilmek için göstermiş oldukları 
faaliyetler ülke boyutunda yaygınlaşmıştı ve hatta, 
tekrara gerek görmüyoruz ama, artık o seviyeye gel-
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misti ki, kısanlarımız birbirini öldürür olmuştu, kur
tarılmış bölgeler ihdas edilmişti, halk mahkemeleri 
kurulmuştu. 12 Eylül ile ve ondan sonra alınmış olan 
tedbirlerle, bunlar büyük ölçüde önlenmiştir. Bu teh
likeler tamamen. ortadan kalkmıştır demiyorum,* atna 
büyük ölçüde önlenmiştir. 

Eğer, yine tedbirlerde zafiyet meydana gelirse, 
eğer tedlbiderin üstüne ilave tedbirler alınımazsa, 
aynı düşüncelerin Türkiye'de hâkim olacağını, aynı 
düşüncelerin, Türkiye'de zemin bulabilirlerse, yine 
aynı ortamı yaratacaklarını ifade etmek istiyorum. 
Onun içindir ki, bunlar tekrar gerçekleşecekmişçesi-
ne her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam ede
ceğiz. 

Demek istediğim şudur: 12 Eylülden evvel de bu 
(blölgede eşki'yanm faaliyetleri devam ediyordu, (hatta 
insanlarımızı öldürmeye varıncaya kadar faaliyetleri 
görülüyordu; fakat silahlı propaganda 1984 yılında 
başladı. Artık onların kafalarında canlandırdıkları 
husus; düşündükleri işi gerçekleştirebilmek için si
lahlı propagandaydı ve 1984 (yılında bunu fitlen (baş
lattılar. . 

Biraz evvel ifade ettiğim gibi, 1984 yılından bu 
yana bölgede dalha evveliden devam eden sıkıyönetim 
nedeniyle, sevk, ve idare sıkıyönetom komutanları
mız tarafından yürütüldü. 

nedeniyle, sıkıyönetimin; Van İlinden 19.3.1987 
günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere kaldırılma
sına; Diyarbakır, Hakkâri, Mardıin ve Siirt illerinde, 
19.3.19(87 günü saat 17.00'den itibaren 4 ay süreyle 
yeniden uzatılmasına; olağanüstü halin Adana, Ağrı, 
Hatay ve (Şanlıurfa illerinden 19.3.1987 günü saat 
17.001den geçerli olmak üzere kaldırılma'sına, Bingöl, 
Elazığ, İstanbul ve Tunceli illerinde, 19.3Ü987 günü 
saat 17.00'den itibaren 4 ay süreyle yeniden uzatıl
masına yüce Meclisin karar vermesini talep ediyor, 
yüce Meclise saygılar sunuyorum efendim. (İANAP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN _ Teşekkür ederiım Sayın Bakan. 
Efendim, grupları adına söz isteminde bulunan

lar; DSP Grubu adına Sayın Mustafa Kani Bürke, 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Muısa öğün, 
SHP Grubu adına Sayın İbrahim Ural. 

Buyurun Sayın Bürke. (DSP sıralarından alkış
lar). 

DSP GRUBU ADINA MUSTAFA KANt BıÜR-
KE (Denizli) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaş
larım; her 4 ayda bir, Sayın İçişleri Bakanımızı, 
(sağlam gerekçeler getirmeden burada dinlemek ve 
Millî Güvenlik Kurulunun ve Bakanlar Kurulunun 
teklifini kabul etmek zorunda kalıyoruz. Bu defa 
da çok ani gelmesi nedeniyle olacak ki, Sayın Baka
nımız, daha evvel vermiş olduğu bilgileri (bu defa 
vermedi ve üzerinde dikkatle durmamız gereken bir 
iki hususa değinldi ve en son olarak dedi ki; «Biz 
esasında hükümet olarak sıkıyönetimin kaldırılması
na taraftarız.» Yani; «Gereken tedbirleri aldık, hiç 
bir olay olmadı, ama şu Taşdelen olayı olmasaydı 
bugün kalkmış olacaktı.» 

Demek ki, bu dönem içerisinde bi'r olay olmadı. 
Sıkıyönetimi ve olağanüstü hali gerektiren - Taşdelen 
İKöyü katliamından başka - herhangi bir olay yok. 
IBu, bence, gerçekleri görmemek ve gerçekleri bu Mec
listen saklamak demektiir. Türkiye Cumhuriyetinin 
geleceğini tehlikeye düşüren, bütünlüğünü tehlikeye dü
şüren çok çok büyük olaylar var, bunu genel görüşme 
sıraısmda görüşeceğiz. Yani, hükümet sıkıyönetimin 
kaldırılmasını istiyor, Silahlı (Kuvvetler mi istemiyor? 
Bunu da bilmemiz lazım. 

Daha evvel söylenen olaylar, ki onbeş onaltı 
olaydan bahlsedililrdi, (biz o zamanlar derdik ki; on
beş onaltı olay ile sıkıyönetime ıgÜdilmez; başka şey
ler olması lazım. Hatta olağanüstü hale hiç (gidilmez. 
Olağanüstü hal, çok kısa süreler için ve belirli (fela
ketler sırasında konabilir. 10nun izleri geçince kaldı-

IBizim, esasında, sııkıyönetimiln kaldırılmasından I 
yana olduğumuzu ifade ettim, kaldırılmasını istiyo- I 
ruz ve hatta şuradan yüce Meclise ifade etmek iste- I 
rim ki, gelecek Idönemıde sıkıyönetim o bölgeden kal- I 
dırılacaktır; ama bu, elbette ki hükümetin bir görü
şüdür ve bu konudaki arzumuzu izhar etmek istiyo- I 
ram. Bu konuda Meclisin vereceği karar, Türkiye' 
nin şartlarının da dikkate alınması suretiyle vereceği I 
bir karar olacaktır; elbette bunu da ifade etmek { 
isterim; ama hükümet olarak düşüncemiz sıkıyöne- I 
timin kaldırılmasıdır. I 

Taşdelen Köyündeki hadise zuhur etmeseydi I 
belki de bugün huzurlarınızda, bu illerimiade sıkı
yönetimim kaldırılması talebinde bulunacaktık. Ancak I 
böyle bir olay cereyan ettikten sonra ve peşini diğer I 
olaylar takip ettikten sonra, bunu istemek herhalde j 
doğru olmayacaktı, I 

Bu nedenle diyoruz ki, alınmış olan tedbirler, bu I 
hadiselerin sebepleri, alınabilecek önlemler ıgenıiş bir I 
şekMe genel görüşjmede müzakere edilecek; genel I 
görüşmede hepsi anlatılacak, ortaya konulacaktır. I 

Bu nedenle, işin ehemmiyetine binaen ve Anaya- I 
sanın aramış olduğu şartların bulgun mevcut olması j 
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rılır. Yedi senedir sıkıyönetimi ve olağanüstü hal... 
Artık bunun ne sııkıyönetimliği kaldı, ne de olağan
üstü halliği kaldı. İş ciddiyetini ve tedbirler de önem
li derecede gücünü kaybetti. Eğer (bu sıkıyönetim de
vam eder giderse, bundan sonra daha büyük olaylar 
- Allah korusun - Türkiye Cumhuriyetinim başına 
gelirse, nasıl bir tedbir alacağız. Savaşa mı gidece
ğiz? Bu kademeyi atlıyoruz. Yavaş yavaş bunu geri . 
çekmek ve her olayda, o olayı bastırmak suretiyle, 
sıkıyönetimi, 4 ay sonunu beklemeden dahi Meclis 
toplanır ve kaldırabilir. 

Yaz aylarında, Meclis tatile girmeden önce, 19 
Temmuzda uzatılacak sıkıyönetimi burada zannedi
yorum Haziranın (başlarında müzakere ettik. Dedik 
ki; daha bir ay var, Ibelki de sıkıyönetimi, olağanüstü 
(halleri kaldıracak şekilde bir düzenli uygulamaya 
gidilebilir, Meclis tatilde iken de toplanabiliriz. «Ge
rekirse o zaman yine toplanırız» dediler. Birbuçuk 
ay önce burada sıkıyönetimin uzatılmasını kararlaş
tırdık. 

Bence, bu sıkıyönetim, bıraktığı izler bakımından 
ve temel hak ve hürriyetleriımizin kısıtlanmasının do
ğuracağız zararlar bakımından çok süratle ve cesaretle 
kaldırılmalıdır. Eğer buttu kaldıramıyorsak, artık 
bir teamül haline geldiyse, biç olmazsa bunun kal-
1 mıhlarını temizlemeliyiz. Binlerce kamu görevlisi 
ki, görevden alınmıştır. Neden? Sıkıyönetim zama
nında olan bir olaydan dolayı. Bu kadar uğraşıya 
rağmen bunların haklarını veremiyoruz. Ne olmuş? 
Bir polis memuru, bir öğretımen... Bir şi:kâıyet vaki; 
diyor ki, «Bu aşırı solculdur» Ortada bir olay yok, 
muhakemesi yok; fakat görevden alınmış. Bunu hâ
lâ (görevine veremiyoruz. Bir taraftan da sıkıyönetim 
devam etsin diyoruz. Sıkıyönetim, bu eşkıya üzerin
de hiç etkili olmuyor, esas kendi vatandaşlarımız ve 
kamu görevlilerimiiz üzerinde etkili oluyor. 

Yedi senedir sıkıyönetim içerisinde olan bir Si
lahlı (Kuvvetler, artık gücünü önemli derecede kay
betmiştir. Görev yapa yapa, dört il de olsa, beş il de 
olsa Genelkurmay, sıkıyönetimi meseleleriyle meşgul 
olmaktadır. ıBurada. güvenlik kuvvetleri görevini ya
pamayacak durumda olduğu için, sıkıyönetim yapı
yor. Peki bu da ne olacak? Savaşa hazırlanmakta 
olan bir silahlı kuvvetler, sıkıyönetimle uğraşa uğraşa 
ve kalıntılarını, izlerini bıraka bıraka, halk nazarın
da da itibarını kaylbetmektedir. Bunu çok ciddî ola
rak söylüyorum. 

Hepimiz, seçilerek geldiğimiz bölgelere gidiyo
ruz, «Aman, burada bir jandarma karakolu var, bu

nu kaldırtın» diyorlar. Niye?... Bu artık bir sıkıyö
netim zihniyetiyle gidiyor. «Bunun yerine polis gelsin; 
polis de gelmesin, şu gelsin» vesaire... Böyle bir du
rum içerisindeyiz. 

Ben, bundan evvelki (Î19 Kasımdaki) uzatmayla 
ilgili olarak Sayın îçişleri Bakanımızın o gün Mec
liste yaptığı konuşmadaki bilgiler içerisinden bazı 
notlar çıkardım. Sayın (Bakanımız 13 Kasım 1986'da 
diyor ki: «Yıkıcı ve bölücü mihraklara artık kesin ve 
nihaî darbe limidirilecek.» Demek daha indiremed'ik... 
sindiremedik ki, olaylar tırmanıyor. Peki, indireme-
yeceksek niye burada söylüyoruz? Hiç olmazsa, «in
dirilmesi düşünülüyor, artık buna son vereceğiz, ama 
daha büyük olaylar, daha ibüyük şeyler...» Olmaz! 

«Olağanüstü halin şartlarını aştık» diyor; yani, 
olağanüstü hallerin artık devam ettirilmesinde gerek 
görmüyoruz diyor; fakat 11 ilde olağanüstü hal de
vam ediyor. Nedense, neden İçişleri Bakanı böyle söy
lüyor da, olağanüstü haller devam ediyor ve burada 
iMeclis kürsüsünden «Olağanüstü hallerin şartları 
aşılmıştır» diyor? 

Yıkıcı ve bölücüler yurt dışına kaçıyorlar ve ora
larda faaliyetlerini sürdürüyorlar. O halde, bu olay
ların kaynağını içeride değil, dışarıda arayacağız. 

Bu kaynakların yurt dışında nerede bulunduğu
nu ve Dişil şleri, Itçişleri 'Bakanlıklarımızın, bu kay
nakların tespiti ve kurutulması bakımından ne yap
mış olduğunu duymak isterdik. Bir îsrâ/il Hükümeti, 
'Bağdat'ta kurulmakta olan bir nükleer santralın, ken
disini tehdit ettiği, ileride kendi emniyetini tehdit ede
ceği gerekçesiyle bombalıyor; fakat biz, kaynağının 
- burada Sayın Bakanın ifadesinden bugün öğrendi
ğimiz üzere - dışarıda olduğunu bile bile hiçbir ted
bir almıyoruz. 

Diyoruz ki, eşkiyanın kökü kurutulmuştur. İşte, 
geçenlerdeki Silahlı Kuvvetler harekâtı neticesinde 
100 eşkiya ve bunların- sığındıkları yerler, yerle bir 
edilmiştir. İnanın, bunun mlüımkün olmasına çok inan
mak istememe rağmen, mümkün değildir. Bir hava 
harekâtı ile, hele hareketli bir hedefe karşı, imha edi
ci sonuç almak - eğer satıhtan bir şey görmediysek, 
tespit ve yönlendirme ıgörmediyse - mümkün değil
dir. İşte o olaylardan sonra tırmandırdık. Ne oldu? 
(Bir köyümüzde, içlerinde ufacık çocukların da bulun
duğu 8 kişi öldürüldü, CeylampınarMa 35 traktör ya
kıldı devletim bir müessesesinde. «İşte harekât böyle 
olur» gibilerden, «İntikam» gibilerden olay hemen 
tırmanıiverdi ve yurt dışından sesler çıkmaya başladı. 

Sayın milletvekilleri, silahlı kuvvetleri böyle 'be
lirsiz hedeflere yönlenditmek suretiyle, - küçük dü-

— 511.— 



T. B. M. M. B : 76 12 . 3 . 1987 0 : 1 

sürmek dlîyeoeğîîm, dililm varmıyor - onun etkisini is
raf etmek doğru değildir. Eğer yapacaksak, tam ya
palım; eğer o bölgede onların kurutulması gerekiyor
sa, en büyük darbeyi indirelim. Dünya hiçbir şey 
söyleyemez. Bizim güvenliğimizi, devletin güvenliği
ni, 'demokrasinin işlerliğini ve gücünü sarsmıştır, dev
let 'bölünme tehlikesindedir ve o harekâtı yapacağız. 
(Böyle 'bir hükümet lazım. Bir hükümetin gelip de 
burada; «Biz işitemiyoruz, ama, Genelkurmay isti
yor» ıgibilerden bir ifade kullanimaıması lazım. 

Yine, 13 Kasım 1986 tarihli müzakereler sırasın
da Sayın Bakanımızın verdiği bilgiler, «Sınırlarımız
da sızmalara karşı güvenlik tedbirleri giderek artırı
lıyor» şeklindedir. O (halde, bilelim: Her dönemde, 
ısınırlarımızda güvenlik tedbirleri olarak ne artırıyo
ruz? Her dönemde olaylar tekerrür ediyor; «Artırı
yoruz» diyoruz. Ne artırıyoruz, ne verdik, nerelerde 
karakollar kuruldu, ne kadar güçle takviye edildi, 
oradaki vatandaşların korunması bakımından neler 
yapıldı? Beslenmeden dahi maibrum olan kimselere, 
ulaşımdan dahi mahrum olan kimselere biz ne götür
dük? Bir eve geliyor, bir korucuya bırakmışız; 
silahı vermişiz eline korucunun; sanki, «Bu silahları 
eşkıyaya ver» der gibilerden. Bu, tedbir değildir: ted
birsizliktir. 

/Bu bilgiler verilmiyor; «Fizikî emniyette engelle
me sistemi getirilmiştir.» deniliyor, Nedir engelleme 
sistemi? Mayın tarlası mı açtık, tel örgü mü yaptık? 
Nedir bu engeller? İçişleri Bakanı, «Fizikî 'emniyet 
olarak engelleme sistemi getirdik» diyor; peki, ne
dir? Bu bilgi yok. 

«Terörle mücadelede yeni birimler ihdas olun
muştur» diyorlar. Nedir bu birimler? Kaç tane birim 
varidi, kaç tane oldu? Ne yaptık? Buna ait bilgiler 
belki çok gizli olduğu için söylenmiyor; inşallah önü
müzdeki hafta bu bilgileri alacağız, o zaman da ko
nuşuruz. 

Ben, Anayasaya dönerek, sıkıyönetim ve olağan
üstü hal hangıi hallerde yapılır, bir defa daha gözden 
geçirmemizde fayda görüyorum. Sıkıyönetimde, de
mokrasi düzenimin ciddî derecede bozulması lazım; 
temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yöne
lik hareketler,, çok ciddî ve vahim hareketler olması 
lazım; savaş hali olması lazım, büyük bir ayaklanma 
olması lazım, ülke ve millet bütünlüğünün tehlikeye 
düğmesi lazım. Eğer, bir ilimizde kaldırıp da dört 
'ilimizde devam ettiriiyorsak, bu dört ilimiz olan Di
yarbakır, Mardin, Siirt ve Hakkâri'de devam ©ttıiri-
yorsak, demek ki, çok cidldî, sıkıyönetimi gerektiren 
(hususlar vardır. 

O halde, bu bölgelerde, daha evvel 62 idi, 50Jdi -
filan .diye diye indik geldik. Hakikaten, silahlı kuv
vetler sıkıyönetim gereklerini tam olarak uygula
makta mıdır? Millî Güvenlik Kuruluna ne bilgi ve
riliyor? «Burada, şu kadar birlik intikal ettirdik, şu 
kadar silah takviyesi yaptık, sınırda şunu yaptık, bu
nu yaptık...» Herhalde hiçbir şey yapılmıyor ki, sa
dece, «Tedbir aldık» demekle yetiniliyor ki, elini 
kolunu sallayan sınırdan geçebiliyor ve köylerimizi 
basıp, hem de böyle merasimle yapar 'gibi, evlere gi
rip vatandaşlarımızı öldürebiliyor, ondan sonra da 
geri dönüyor. 

Eğer tedbirsizlik devam ederse, hiç beklemeye
lim ki, silahlı kuvvetlerin şurayı bombalamasıyla, bu
rayı bombalamasıyla veyahut da bir komando hare
kâtıyla bu işler olmaz; bunu ciddî bir harekâtla yap
mak lazım. 

HALİL ORHAN BROÜIDER (Manbul) — Pa
şam, nasıl mesela? 

'MUSTAFA KÂNI BORKE (Devamla) — Bu 
'bölge yedi senedir böyle devam ediyor. Hiç temen
ni efeiyorum; ama böyle de, devam ederse, bu böl
genin ileride elden çıkacağını, yani bölünebileceğini 
göze almış olmamız lazım. Silahlı Kuvvetlerin bura
da seferberlik ilan etlmesi lazım. Sıkıyönetim, kısmî 
seferberlik, yani birlikler takviye edilecek; silahlı kuv
vetler, yönetimi tam olarak ele alacak ve burada ge
reken yerlere, derinliklerle kadar, İran'a kadar, eğer 
oralarda kaynaklar tespit edilmişse - ki, edilmiştir -
oralara kadar tedip hareketleri ve mahdut hedefli 
harekâtlar icra (edilecektir. 

Efendim; yurt dışındaki birçok toplantılara gidi
yoruz, orada müzakere ediyoruz; hiçbir zaman gü
neydoğu bölgesindeki sıkıyönetimden yakınmıyorlar; 
«Çok ciddî tehlikeler altındasınız, Sıkıyönetim uygun
dur» diyorlar ama böyle sıkıyönetim tedbirleri, sonuç 
getirmeyen, güvenlik sağlamayan tedbirler... Şöyle 
söyleyeceğim, böyle söyleyeceğim sayın aıkadaşım; 
'tabiî, durumu tetkik etmek lazım: Harekât yapmak 
gerekir mi, gerekmez mi; diplomatik bir nota teatisi 
gerekir mi,, gerekmez mi? Geçen sefer de yaptığımız 
hava harekâtı sonrasında ve kısmî bir giriş sonrasın
da, İran'dan çok çatlak sesler çıktı, hariciyemiz bir 
cevap dahi veremedi, «Süs» dahi diyemedi. Orayı da 
susturmak lazım, burayı da susturmak lazım, gerekirse 
mahdut hedefli harekât icra etmek lâzım ki, kökünü 
kazıyabilelim; başka türlü kökü kazınamaz. 
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Efendim, olağanüstü hal artık olağanlaştı. Gene 
Anayasamızın ilgili maddesinde, olağanüstü halin ila
nı için «Tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım...» den
mektedir. Sayın Başbakanımız sağolsunlar, çok güç
lü olarak dönecekler ve her zaman söyledikleri gibi 
tekrar edecekler, «(Ekonomik bir başarı içerisindeyiz» 
diyecekler; böyle diyoruz, yani reform hareketlerini 
peş peşe sıralıyoruz. O hailde, ekonomik bunalım yok 
demektir, yani olağanüstü hali buraya dayandıranla
yız. 

«Şiddet olayları kamu düzeninin bozulmasına ne
den oluyor...» 

Nedir bu şiddet olayları? Sayın Bakanımız, sıkıyö
netim bölgelerinde dahi bu şiddet olaylarını pek sı-
ralayamadı. Eğer 8 kişinin öldüğü şu. son olay olma
saydı, belki de sıkıyönetimi kaldıracaklardı. Demek 
ki, raporlar iyi işlemiyor, yani olağanüstü hali devam 
ettirecek, hele İstanbul gibi bir yerde devam ettire
cek bir gerekçe yok ortalıkta. 

(Bakın, 'ilk defa, Van'da sıkıyönetim kaldırıyoruz;. 
fakat olağanüstü hal ilan etmiyoruz. Bundan evvel 
artık gelenek haline gelmiişti; sıkıyönetim kaldırılıp 
olağanüstü hal konuluyordu. 

BAŞKAN — Sayın Bürke, konuşmanız, çok uzun 
mu efendim? Süreniz doldu, toparlamanızı rica edi
yorum. 

MUSTAFA KANt BÜRKE (Devamla) — Hay 
hay efendim; sözlerimi toparlıyorum. 

Tabiî, memleketimizin' daha huzurlu günlere git
mesi açısından, gereken güvenlik kuvvetlerimize ge
reken silahlı kuvvetlerimde daha güçlü, daha etkili 
ve çok kısa zamanda etkisini gösterecek görev veril
mesine taraftarım; ama kalıcı hale gelmesine ve hele 
eski sıkıyönetim zamanlarındaki kalıntıların temizlen
mesinde bu kadar gevşek davranılmasına gönlüm hiç 
razı olmuyor. Derhal, hükümet karar vermelidir; 
memleketlimizde artık ailevî felaket haline gelmiştir. 
Artık «1402'likler» diye tanımlanan binlerce sıkı
yönetim meseleleri halledilmelidir. Bunlar halledil
melidir ki, huzur ve güven doğsun. 

Silahlı kuvvetlerimiz olur dlımaz kullanılmaz; kul
lanılıra, tam kullanılsın; ama her kullanılmadan ev
vel de burada karar vermeliyiz, gizli karar vermeli
yiz; baskı tesiri yapsın. 

Hükümetimizin bunları tekrar gözden geçireceği 
ümidiyle ve 1402'siz, gerçek sıkıyönetimin kısa süre
de bilmesi, gerekirse uzaması temennisiyle, iyi gün
leri göreceğümüz ümidiyle hepinize saygılar sunarım, 
(DYP ve DSP sıralarından alkışlar). 

I (BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bürke. 
İÇÎŞLERÎ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

I (Erzincan) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Açıklamak üzere mi Sayın Bakan? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

I (Erzincan) — Evet Sayın Başkanım. 
I ıBAŞjKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
I Sayın Bakan, açıklamanız hangi konudaydı, onu 
I lütfeder misiniz? 

İÇtŞLERt BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
I (Erzincan) — Sayın Başkanım, sayın hatip, benim söy-
j lememiş olduğum bir sözü söylemişim gibi ifade et-
I tiler; o yanlış anlamayı giderebilmek için söz almakv 

istiyorum. 
I IBAŞKAN — Anlaşıldı efendini, buyurun. 

İÇİŞLER* BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
I (Erzincan) — Sayın Bürke, benim konuşmamı; «Hü-
I kümet sıkıyönetimin kaldırılmasını istiyor da asker-
I 1er istemiyormuş» gibi telaffuz ettiler. Bir kere şu hu-
I sus iyi bilinmelidir; hepimizin de aynı şekilde düşün-
I düğünü kabul ile ifade ediyorum: Silahlı Kuvvetleri-
I miz gözjbebeğimizldir. Silahlı Kuvvetlerimiizi böyle 
I politik konular içerisine çekecek herhangi bir davra-
I nışta bulunmadığımızı, bu düşünceyi hiçbir zaman 
I taşımadığımızı ve bunun hiç kilmlse tarafından da 
I düşünülmemesi lazım geldiğini ifade etmek isterim. 

I Tekrar ediyorum, hükümet olarak, sıkıyönetimin 
I ülkeden kaldırılmasından yana olduğumuzu söyledim, 
I «yine de tekrar ediyorum ve hükümetimiz döneminde 
I de 62 ilde sıkıyönetimi kaldırdık. Her sıkıyönetim 

konuşmasında, belki aynı eleştirilere tabi tutulduk, 
ama neticede bugün 62 ilden sıkıyönetim kalkmıştır; 
1 tanesi de tensiplerinizle bugün kalkacak olursa, 4 

I ilde sıkıyönetim kalmış olacaktır. 
I Sıkıyönetimin kaldırılıp kaldırılmaması hakkın-
I da, Millî Güvenlik kurulunun da görüşü alınır, bu 

bir Anayasa gereğidir. Elbette ki, bu konu Millî Gü-
I venlik Kurulunda da konuşulur; Eğer Millî Gü-
I venîik Kurulunda konuşulmasını «/Askerler» olarak 

nitelendiriiyorsanız ve bu sebeple aynı şeyi 'söylüyor
sanız, bunun da doğru olmadığını ifade etmek iste-

I rim. 
I Millî Güvenlik Kurulunda da, sıkıyönetimin kal-
I dırılması hakkında bir temayül vardır. Sıkıyöneti-
I min ülkede devam etmesini hiçbir anayasal kuruluş 
I istememektedir; ancak zaruretler, yine Anayasanın 
I (getirmiş olduğu şartlar var ise, bu anayasal müesse-
I şeyi kullanmamak da herhalde doğru bir hareket de-
| ğiMir; memleketin âlî menfaatleri neyi gerektiriyor-
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sa omu yapmak mecburiyeti vardır. Biz, meseleye bu 
açıdan yaklaşıyoruz. 

Biziım canımız sıkıyönetimin kaldırılmasını isti
yor olmasına rağmen, eğer şartlar Türkiye'de sıkıyö
netimin kaldırılmasını gerektirmiyor ise, bunun da bir 
mesuliyeti olmak lazım gelir, bunun da bu tarzda de
ğerlendirilmesi lazım gelir. Onun için, katiyen, «Biz 
üstİyoruz, askerler istemiyor; asker (böyle düşünüyor, 
'biz böyle düşünüyoruz» şeklinde herhangi /bir ifade
de bulunmadım; onu ima edecek bir ifade tarzı da 
kullanmadım; bunları açıklıkla tekrar huzurunuza 
getiriyorum. 

KADAR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Bakan, 
sıkıyönetim 4 ilde neden kaldırılmıyor, onu da iızah 
edin de nedenlerini bilelim.-

BAŞKAN — Sayın Bakan.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla).— Efendim, bu hususta konuşmamı yap
tım. 

KADİR NARAN (Diyarbakır) — Ama, hiçbir 
şey söylemediniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Ben nedenlerini, gerekçelerini arz et-
t;m. Nedenleri, milletçe bilinen. nedenlerdir. Bunun 
detaylı görüşmesini de yapacağımızı ifade ettim ve 
nedenleri o kadar ehemmiyetlidir ki, bütün grubu
muz ittifak halinide bu genel görüşmeyi de tasvip 
etmiştir, genel görüşme yapılmasını da istemiştir. Bun
dan büyük foi;ır neden olacağını da düşünemiyorumı; 
ama detay bilgileri elbette oturup konuşacağız, el-
/bette, saîı günü bunlar tartışılacak. Meseleye birlik
te çare bulmak için bu genel görüşmenin yapıldığı da 
malumdur; hiçbir zaman bir polemik konusu olsun 
diye düşünmüyoruz. 

Tekraren, Türk Ordusunu politikanın içerisine 
karıştırma niyetimiz olmadığı gibi*, bu şekildeki dü
şüncelere de iltifat etmediğimizi belirtiyor, saygılar 
sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Musa 

Öğün, buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA MUSA ÖĞÜN (Kars) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Mardin, Siirt, 
Hakkâri ve Diyarbakır illerimizde sıkıyönetimin; Bin
göl, Elazığ, İstanbul, Tunceli illerinde de olağanüstü 
halin sürdürülmesi ile ilgili hükümet tezkereleri üze
rinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz 
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etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Yüce he
yetimize saygılar sunarım. 

Sayın (milletvekilleri, konuşmamın müteakip bö
lümlerine geçmeden, arz edeyim : Sayın İçişleri Ba
kanımız, salı günü bir genel görüşme yapılacağı ge
rekçesiyle eski dönemlerde olduğu gibi, bu dönem 
için vukuat raporunu vermediler. Belki o dönemlerde 
verdikleri vukuat raporları da polisiye vakalardan 
öteyen geçmiyordu ve fakat bugün onu dahi verme
diler. 

Sayın milletvekilleri, bugün müzakeresini yaptığı
mız hükümet tezkeresi, 1980 yılından bu yana her 
4 ay*da bir periyodik olarak yüce Meclisin onayına 
sunulmasından çok farklıdır. Zira, bu defaki müza
kerelerimiz, Güneydoğu Anadolu Bölgesine musallat 
olmuş bölücü eşkiyalaıın hunharca cinayetlerini sür
dürdüğü bir döneme, rastl a maktadır. Onun için, bizce 
üzerinde durulması gereken esas husus, sıkıyönetim 
veya olağanüstü hal gibi yönetim biçimlerinin dışın
da meselenin geniş boyutlarla ele alınması zarureti
dir. Bizler bu konuyu siyasî partiler arasında bir tar
tışma konusu olarak katiyen görmüyoruz. Sayın Ge
nel Başkanımızın da müteaddit beyanlarında belirttiği 
gibi, teşhiste ve tedavide bir millî mutabakatın şart 
olduğuna inanıyoruz. Meseleyi ne küçültmenin ne de 
abartmanın doğru olduğu kanaatinde değiliz. Ancak, 
bir asayiş meselesi olduğunu da değerlendirmiyoruz. 
Meseleye doğru teşhis koyup gerçekçi çareler bul
maya mecburuz. Bölünmez bütünlüğümüze yönelen 
bu mesele, temelinde daima ideolojik kökeni bulu
nan ve dış güçlerin tahrik ve desteği ile beslenen 
etnik, ayrılıkçı bir problemdir; hedefi de Misakımillî 
Türk iyesin in bir parçasını koparmaktır. 

Ne yazık ki, hükümetin meseleyi önemsiz olarak 
nitelemedeki yanlış teşhisi ve buna göre alınan eksik 
ve hatalı tedbirler, olayların giderek tırmanışına se
bep olmuştur. Ayrıca, ekonomik, sosya, eğitim ve 
sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler, bölgeyi özellik
le dış mihrakların istismarcı propagandası bakımın
dan hassas hale getirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, son üç yıldan beri 
devletin bükük anlayışını ve uluslar arasında hukukî 
ve siyasî münasebetlerini yalnız ticarî görüşe bağla
mış bir yönetim altındadır, içeride, insan unsurunu 
üçüncü, dördüncü plana düşüren bu yönetim biçimi, 
Türkiye'nin dış münasebetlerini de alıp satma olarak 
ıgörmektedir. 

Komşularımızda yuvalanan ve onlarca beslenen 
son bölücü eşkiya hareketleri karşısında da, ne ya-
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zık ki aynı zihniyet görülüyor. Bölücü eşkıyayı bes
leyen ve koruyan ülkelere karşı ciddî bir tavır ortaya 
koyulamamaktadır. Bu ülkelere yapılacak üç beş ku
ruşluk mal sa'tışı endişesi, ciddî girişimlere feda edil
mektedir. Meselelere devlet ciddiyet ve vakarına uy
gun olarak yaklaşım gösterilmesi lazımdır. Halen bu
nun aksi yapılmaktadır. Nitekim, devleti Amerika' 
dan telefonla idareye kalkan Sayın Başbakan, konu
ya bidayetten beri... 

HALİL ORHAN ERGÜDER ^İstanbul) — Konu 
ile alakası yok, Beyefendi, şık olmadı! Hasta... Has
ta... 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Ergüder... 
HALİL ORHANN ERGÜDER (İstanbul) — Baş

bakanım hasta efendim. 

MUSA ÖĞÜN (Devamla) — Bu şıklığı zatı âli
nizden öğrenecek veyahut da zatı âliniz öğretecek 
karakterde değilsiniz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Öğ
retirim. 

MUSA ÖĞÜN (Devamla) — Evvela dinlemesini 
öğrenin. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Din
liyorum. 

MUSA ÖĞÜN (Devamla) — itirazınız varsa, 
buraya çıkar, söylersiniz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Baş
bakana laf söyleyemezsin, yarın sen de hasta olabi
lirsin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen, Sayın Er
güder... 

MUSA ÖĞÜN (Devamla) — O Allanın işidir; 
zatı âliniz de olabilirsiniz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Me 
seleyi başka türlü anlatın efendim. 

MUSA ÖĞÜN (Devamla) — Allah uzun ömür 
versin. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Amin, 
size de versin. 

MUSA ÖĞÜN (Devamla) — Hastalığını da atlat
mış, niçin içerliyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sa
yın Başbakan Vekili burada oturuyor, hükümet bu
rada. 

BAŞKAN — Sayın öğünç, lütfen konuşmanıza 
devam ediniz. 

Sayın Ergüder, lütfen efendim... 

1 HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Özür 
dilerim, kendimi tutamadım. 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Öğün. 
MUSA ÖĞÜN (Devamla) —Kendinizi tutmasını 

bilerek buraya gelin lütfen. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Be

yefendi siz de konuşmasını bilin efendim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MUSA ÖĞÜN (Devamla) — Ben konuşmasını 

j gayet iyi bilirim. Zatı âlinizden öğrenecek halde de 
| değilim. Siz zıp zıp oynarken, ben bu konuşmayı 

öğrenerek kıtalarımda hizmet gördüm. 
j BAŞKAN — Sayın Öğün, lütfen siz konuşma-
I niza devam ediniz. 

NİHAT ÂKPAK (Sakarya) — Buraya ders din-
I lemeye gelmedik. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sayın hatibe mü
dahale etmeyelim. 

MUSTAFA ÇAKALOfUU (Antalya) — Siz de 
hasta olabilirsiniz. 

I MUSA ÖĞÜN (Devamla) — Hastalık Allanın 
herkese vereceği bir şeydir, bendeniz de olabilirim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sayın hatibe mü
dahale etmeyelim. 

Sayın Öğün, lütfen devam edin efendim. 
MUSA ÖĞÜN (Devamla) — Neden bu kadar 

içerliyorsunuz? Allah uzun ömür versin, geçmiş ol
sun denildi burada; her şey denildi burada... 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Konuşmanızı ya
pın, lütfen konuya gelin; Başbakana hakaret etmek 
için çıkmadınız oraya. 

MUSA ÖĞÜN (Devamla) — Beyefendi, konu 
içerisinde kalmama müsaade etmiyorsunuz ki... 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Sen burada konuş
muyorsun, ona buna laf atıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Akpak, siz müdahale ede
mezsiniz efendim; lütfen efendim... 

MUZAFFER İLHAN (Muğla) — Kes be!.. 
NİHAT AKPAK (Sakarya) — Ne demek kes... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Sayın Öğün, konuşmanıza lütfen devam edin efen-

I dim. 
MUSA ÖĞÜN (Devamla) — Sayın Başbakan, 

I konuya bidayetten »beri ciddî bir yaklaşım yerine, 
I olaylara karşı, «Önemli değil, ezer geçeriz» gibi, yan-
J hş bir (teşhisi, tutarsız bir tutumu benimsemiştir. 
I Değerli milletvekilleri, son iki ay içerisinde 40' 
I tan fazla vatandaşımızın hunharca katledilmesi ve 
I sayısını bilemediğimiz, ancak cenaze merasimlerini 
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televizyonda izlediğimiz silahlı kuvvetler ve güvenlik 
gücü mensuplarımızın şehit edilmesi olayları önemli 
değildir de, kendisini dünyanın en tecrübeli başba- ı 
kanı olarak ilan eden Sayın Başbakanımıza göre 
Önemli olan acaba nedir? 

KÂMRAN KARAMAN '(Hatay) — Çok ayıp, 
çok ayıp!.. 

'MUSA ÖĞÜN (Devamla) —Bunları ben söyle
miyorum, kendileri televizyonda söylediler; niçin 
ayıp? 

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Söylemeniz-
deki maksat çok ayıp ' 

MUSA ÖĞÜN (Devamla) — O maksadı zatı 
âlinizden öğrenecek değilim. 

[BAŞKAN — Sayın Karaman, lütfen efendim... 

MUSA ÖĞÜN (Devamla) — Zatı âlinize ceva
bım : «Men çi gûyam, taıriburem çi gûyem.» 

BAŞKAN — Sayın Öğün, lütfen, konuşmanıza 
devam buyurun efendim. 

IMUSA ÖĞÜN (Devamla) — Gene, «Ezer ge
çeriz» gibi tehdidine karşı, Ceylanpınar'da 40 trak
törün yakılması... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — 3 5'tir. 

MUSA ÖĞÜN (Devamla) — 35 olsun, 40 olsun, 
ne fark eder? I 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — 5 fark ©der. 

MUSA OGÜN (Devamla) — Onu da alırsınız 
zaten, ne var? I 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

MUSA ÖĞÜN ((Devamla) — Ceylanpınar'da 35 
traktörün yakılması, Nusaybin'de 8 vatandaşımızın 
katli, Sayın Başbakanın, meseleye yaklaşımının, teş- I 
hisinin ne derece yanlış ve tutarsız olduğunu idrak | 
etmesine yetmeyecek midir? 

MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Genel
kurmay da var. 

MUSA ÖĞÜN (Devamla) — Genelkurmayı lüt
fen karıştırmayın. 

BAŞKAN — Lütfen sayın hatibe söz atmayın 
efendim. 

MUSA ÖĞÜN (Devamla) — Burası Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, silahlı kuvvetler karargâhı değil. 
(DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milleltvekilleri, hiç şüphesiz ki, <bu işin baş 
sorumlusu ve iç güvenliğin yegâne yetkilisi ve mesu
lü İçişleri (Bakanımızdır. Ne yazık ki, Sayıri Bakanı
mız hadiselerin gerisinde kalmış, »bir türlü ilerisine 
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geçememiştir. Olayların ilerisine geçmek ve gerekli 
tedbirleri almak, doğru bilgilere dayanan istihbarat
la mümkündür. 

Ayrılıkçı eşkiya ile mücadele eden güçler için 
hayatî önem taşıyan bu etkin tedbir, büyük ölçüde, 
ihbar sistemine dayanmaktadır. Bu sistem, bölgenin 
sosyal yapısı içerisinde yararlı değildir, yanıltıcı olur. 
Binaenaleyh, ibunun yerine güvenli kaynak ve ihti
saslaşmış elemanlardan müteşekkil 'bir haber alma 
ünitesi kurulmalı, bölge içi ve dışından toplanan bil
giler bu üniltede değerlendirilerek ilgili makamlara 
süratle ulaştırılmalıdır. Olayların ilerisine geçmek için 
ıbu sistemin kurulması elzemdir. Pazar günü Mardin' 
de <bir konuşma yapan Sayın İçişleri Bakanının, -Her-
Ihalde yol yorgunluğundan olacak- ekran karşısına 
perişan 'bir halde çıkıp, 'bölücü çetenin kaynağı olan 
Suriye'den, âdeta ricali bir edayı seçip 'bahsetmesi, 
halen böyle toir sistemin olmadığı veya varsa bile 
işletilemediği, ıbu konuda ne derece zaafta olduğu
muzu gösteren en 'büyük emareyi ortaya koymuştur. 

İsti'Hbaratla ilgili arz ettiğim konuyu, bu kürsü
den defalarca dile getirmiştim. Ne yazık ki -muha
lefetin önerisi olması nedeniyle olacak- itibar edil
medi. (İnşallah Ibu kere dikkate alınır. 

Sayın milletvekilleri, üç yıldan beri, bu çatı altın
da yapılan iher sıkıyönetimin uzatılması görüşmesin
de, Sayın İçişleri Bakanı, 'bu vukuat tablosunu ver
dikten sonra, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgemizde ısosyal ve ekonomik tedbirler alacaklarını 
tekrarlayıp durmaktaydılar. Bugün Ibu hususta her
hangi bir, izahat vermediler; ama eğer vermiş olsa
lardı diğerlerinden pek farklı olmayacaktı. 

'. Ankara ve İstanbul belediyeleri her gün kaldırım 
taşlarını söküp, yerine başka tiplerini ikame için mil
yonlarca lira harcarken, istanbul'da iki park için mil
yarlar ödenirken, Ankara'da elektrik direklerini bo
yalan belediyeler mevcut iken, bahse konu bölge
mizde 'hâlâ ilçelerarası ulaşım tamamlanmamıştır. 
Çok dağınık olan yerleşim bölgelerine devletin ulaş
ması şöyle dursun, il merkezlerinin öğretmen ihtiyaç
ları 'dahi karşılanamamıştır. Buralarda iş sahası aça
cak devlet yatırımlarını başlatmak şöyle dursun, on 
yıl önce bşlatılmış olanlar dahi tamamlattırılamamış-
tır. Bölgesel kalkınma planları, pilot bölge kalkınma 
planları, uygulanamaz duruma düşmüştür. Bu konu
da daha pek çok örnekler verilebilir. Ben burada, 
kalkınmada öncelikli yöreler için Devlet Sanayi ve 
İşçi Yatırım Bankasının bir tatbikatını arz etmekle 
iktifa edeceğim. 
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DESJtYAB, 1985 yılında, iç ve dış kaynaklardan 
30 milyar sağlanmış; bunun içine Avrupa İskân Fonu 
ve Türk Alman 'Kredisi Özel Fonları da dahil. Ba
kın şimdi bu kredileri nasıl değerlendirmiş: Bu kre
dilerin yüzde 57'sini (17 milyar 558 milyonu) kalkın
mış yörelere, yüzde 43'ünü 'de kalkınmamda öncelikli 
yörelere vermiş. Böylece, 1984 yılında kalkınmada 
öncelikli yörelere ayrılan yüzde 44,5 hisse, bu kere 
yüzde 1,5 daha eksilmiş. 1985 yılında ise bu kredi
lerden, ıbölgelerarası dağılışında en hassas bölge ola
rak değerlendirdiğimiz güneydoğu için ayrılan hisse, 
kredilerin yüzde 5,8'idir; yani para olarak 1 milyar 
795 milyon 716 bin lira ayrılmıştır. İşte, önem ve
rilen ekonomik kalkınmanın bir göstergesini sizlere 
arz etmiş bulunuyorum. 

Aynı dönem içerisinde ise, ıbir tek şirkete bu kay
naktan yapılan ödeme 3 milyar 600 milyon; yanı 
DESıYAB'ın kredi imkânının yüzde 12'sidir. Kalkın
mada öncelikli Ibölgeye verilen 1 milyar, bir şirkete 
de 3 milyar... '(DYP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Eğer ibu hususu merak edenleriniz varsa, DE-
StYAB raporunun 61 ve 65 inci sayfalarını inceleme
sini tavsiye ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, İbu bölige halkı, vatanını se
ven, milleti için her şeyini feda eden, temiz duygu
larla dolu insanlar topluluğudur. Bu insanlarımız 
için kısa, orta ve uzun vadede yerine getirilebilecek 
eğitim, ulaşım, sağlık hizmetleri çabuklaştırıknalıdır. 
Bölge halkına güven devlet tarafından sağlanmalıdır. 
Pek tabiî ki, bu konuda bazı güçlükler vardır; an
cak, bertara'f edilmeyecek ölçüde de değildir. Bun
ların başında, çok dağınık bir yerleşim düzeni, baş
ka bir ifadeyle, birkaç haneden ibaret kom, mezra 
ve köyler gelmektedir. Bu yerleşim düzeninin, va
tandaşı tedirgin etmeden, gene o bölge içerisinde 
birleştirilmesi yollarını aramak, böylece, emniyet 
dahil, devlet hizmetlerinin kolayca bu yerlere git
mesini sağlayacak çalışmalar yapmak, çok yararlı 
olacaktır. 

Yine, tedbirler cümlesinden olarak, 'bölgenin ik
lim ve coğrafî şartları karşısında sürdürülen müca
delenin özelliği dikkate alınarak, güvenlik güçleri eği
tilip teçhiz edilmelidir. 'Mücadelede kısa sürede sonuç 
alınması, eşkiyanın taktiklerini boşa çıkaracak şekil
de eğitilmiş, teşkil edilmiş unsurlarla mümkündür. 
Hükümet, 'bölücü çetelere karşı emniyet unsuru 
olarak kullandığı korucuları daha iyi eğitmeli, daha 
müessir silahlarla teçhiz etmeli ve caydırıcı hale 
getirmelidir. Korucu organizasyonları yeniden göz

den geçirilmelidir ve artık, silahlı kuvvetlerimizin 
iç güvenlik görevlerinde kullanılmasına bir son ve
rilmelidir. 

Ayrıca, yabancı radyo ve televizyonların ağır bas
kısı altında bulunan hu bölgeler için özel bir ya
yın düzenlemesine ihtiyaç vardır. Yıllarca Önce bu 
yapılmıştı, ne yazıkki, bugün kaldırılmıştır. Halen 
Suriye 12.30'da, Irak ve (İran televizyonları 13.00te 
yayına başlıyorlar; buna karşılık Türkiye Radyo Te
levizyonu 18.30'da yayına başlamakta ve yaptığı ya
yınlar da bölge halkına hitap etmeyen çizgi filmler 
olarak 20.00 haberlerine kadar devam etmektedir. 
Haberlerden sonra yapılan yayınlar ise, bölge halkı
nın izleyemeyeceği tiptendir. 

Denilebilir ki, «'İkinci kanal o bölgeler için de 
işletmeye açılacaktır, bunun için büyük zaman kal-
mamıştır» Sayın milletvekilleri, mesele kanal sayısı 
değildir. Esas mesele, süre meselesidir. Bu süre, böl
ge halkını, habis konusu ülke yayınlarının etkisi al
tından çekecek uzunlukta ve bölge halkının eğiti
mini ve kültürünü geliştirecek kapasitede olmalıdır. 

Halen, TRT'nin uygulamakta olduğu günde beş 
veya altı saatlik ve demin de arz ettiğim gibi1, saat 
18.30'da başlayan bu yayınlarla, bölge halikının, 
bahis konusu ülke yayınların tesiri altından kurtarıl
ması mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bağlarken, yaşa
makta oldukları ağır şartlara rağmen ülkesine, dev
letine büyük sadakat örneği veren bölge limanları
mıza, anahatlarıyla arz etmeye çalıştığım hizmetleri 
mümkün olan en kısa sürede götürme temenni ve 
inancıyla yüce heyetinize saygılar sunarım. ı(DYP 
sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın öğün. 
SHP Grubu adına, Sayın İbrahim Ural; buyu

run efendim. 

SHP GRUBU ADINA İBRAHİM URAL ı(ts-
tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sı
kıyönetimin Van İlinden kaldırılmasına, Diyarbakır, 
Hakkâri, Mardin ve 'Siirt İllerinde 19.3.1987 tari
hinden itibaren 4 ay süre ile uzatılmasına dair Hü
kümet tezkeresinin okunduğu şu günde, sıkıyönetim
le ilgili genel bir değerlendirme yapmak ve Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini sun
mak üzere söz almış bulunuyorum Hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Bilindiği gibi, ilk olarak sıkıyönetim, 26.3.1925 
tarihinde ilan edilmiştir. O tarihten bu yana ülke, 
33 sene müddetle sıkıyönetim altında idare edilmiş-
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tir. Savaş yıllarında, 27 Mayıs 12 Mart ve 12 Eylül 
ihtilallerinden sonra, uzun olmak üzere, aralıklarla, 
105 defa sıkıyönetim ilan edilmiş veya ilan edilen 
sıkıyönetimler uzatılmıştır. 'Bu yönetim, bazen bü
tün yurtta, bazen de belli illerde uygulamaya ko
nulmuştur. 1980 yılından sonra, sıkıyönetim kaldı
rılan illerde genellikle olağanüstü hal uygulamasına 
geçilmiştir. En uzun süre sıkıyönetim altında kalan 
il İstanbul olmuştur. 

iBu durum bir gerçeği sergilemektedir; sıkıştık
ça sıkıyönetime başvurulmuşi bozulan asayişin sağ
lanması için tek çare olarak sıkıyönetim görülmüş
tür. Oysa, millî mücadele yıllarında, ülke, sıkıyöne
timsiz idare edilmiştir. ı(İSfHİP sıralarından alkışlar) 

Sıkıyönetim, mevcut çelişkileri gideremediği için 
kaldırıldıktan kısa bir müddet sonra, asayiş yeniden 
bozulmuştur. İşin garip tarafı, her seferinde asayi
şin bozulma nedeni Anayasa ve kanunlarda görül
müş ve yine her seferinde bunlar değiştirilmiştir. Bu 
yapıldığı halde 27 Mayıs, 12 Mart, ve 12 Eylülü ön
leyememiştir. 

iBu ilanların tümünün gerekçesi asayiş olmuştur. 
Bir başka ifadeyle, ya bozulan asayişi sağlamak ve
ya mevcut asayişin bozulacağı endişesiyle sıkıyöne
tim ilan edilmiştir. Oysa asayiş, en çok ekonominin 
bozulduğu dönemlerde ve kriz anlarında gündeme 
gelmiştir. Sosyal ve özellikle siyasal çalkantı dönem
lerinde, parbilerarası diyalogun bozuk ve siyasal kav
gaların başladığı zamanlarda asayiş bozulmuştur. 
Bu Mecliste kavgaların başladığı zamanlarda top
lumun her kesiminde kavgalar başlamıştır. İşin da
ha da kötüsü, bozulan düzenle beraber, toplumda 
mevcut olan dengeler de bozulmuştur. Bu dengeleri 
yerli yerine oturtmak, sanıldığı kadar, her zaman ko
lay olmamıştır. 

Durum bu kadar meydanda olduğu halde, bun
lar hep göz ardı edilmiş, 'işin kolayına gidilmiştir. 
Oysa yapılacak iş, Meclisin işe sahip çıkarak, olay
ların gerçek nedenini bulmak ve partilerarası ortak 
anlayışları hâkim kılmaktır. Bugün de bunun ciddî 
olarak yapılmadığını esefle (görmekteyiz. 

Sıkıyönetim, anayasal bir kuruluş olmasına rağ
men, kim ne derse desin, sivil yönetimin, görevini 
çoğu kez tam olarak yapamadığının bir belgesidir. 
Bu nedenle, öncelikle sivil yönetimi, ülke yönetimine 
hâkim kılacak tedbirlerin alınması önemli bir yurt 
görevidir. Bu arada, kendi yapamadıklarını askere 
yaptırmak isteyen ve bu nedenle orduya zaman za

man davetiye çıkaran bazı politikacıların olumsuz 
rollerini de göz ardı etmemek gerekir. 

Yine şurası unutulmamalıdır ki, sıkıyönetim, Si
lahlı Kuvvetleri, aslî görevinden bir süre uzak tuttu
ğu için, ister istemez yıpratmaktadır. (Oysa, Ordu 
millî bir müessesedir ve onu kollamak hepimizin 
görevidir. Ayrıca, asayişin bozulup sıkıyönetime ge
çildiği her dönemde, yalnızca liç tehlikeler değil, bel
ki de daha büyük boyutlarda dış tehlikeler mev
cuttur. Bu durumda, dış ülkeler için hazırlanmakta 
olan Ordu, iç sorunlarla meşgul olduğu için, asıl 
görevi 'aksamaktadır. iBu ise, beraberinde fevkalade 
sakıncalar getirmektedir. Ayrıca, sıkıyönetimin ila
nından sonraki dönemlerde, sıkıyönetimin ilanından 
önceki dönemlerdekiler kadar güçlüklerle karşılaşıl
mamış/tır. Halbuki, burada yine birinci planda iş gö
ren, devletin güvenlik kuvvetleridir. Sadece bu da
hi, bu güçlerin politik etkilerin dışında görev yap
tıklarında ne kadar başarılı olduğunu göstermesi 
bakımından yeterlidir. Bu da hep göz ardı edilmiş
tir. 

Ayrıca, etrafımızı çevreleyen ülkelerin Türkiye' 
ye bakış açısı ve teröristlere arka çıkmaları da bazı 
çevreleri cesaretlendirmektedir, özellikle /İran - Irak 
Savaşı nedeniyle meydana gelen otorite boşluğu, Su
riye ve İran'ın tutumu da bazı çevrelere cesaret ver
mektedir. 

Bunun sonucu olarak, halen Güneydoğu ve Do
ğu Anadolu'da ayrılıkçı ve terörist hareketler de
vam etmektedir, öyle görünüyor ki, bugünkü hükü
metin bu anlayışı devam ederse, daha uzun süre 
de devam edecektir. 

(Bilindiği gibi, güneyimizde, yedi seneden beri 
bir savaş sürüp gitmektedir. Savaşın devletler, siya
sal çıkarlarının gereği olarak, ülkemiz aleyhindeki' 
grupları desteklemekte ve işin garibi, galip geldik
lerinde Kerkük petrollerini bu gruplara verecekleri
ni söylemektedirler. Sırf bunun için, İran, birbirleriy
le mücadele eden Kürdistan Yurtsever Partisi ile 
Kürdistan Demokratik Partisini Tahran'da bir ara
ya getirmiştir. Petrole sahip böyle bir devletin yanı 
başımızda kurulması, Türkiye'nin hayatî çıkarları
nın aleyhinde olacak; bu da ayrılıkçı hareketlerin 
çoğalmasına neden olacaktır. Bu konuda millî bir 
politika güdülmediği takdirde olayların önünü al
mak mümkün olmayacaktır. 

Suriye, açıkça ve düşmanca, ülkemiz aleyhine 
bir çatışma içine girmiştir, özellikle Amerika'nın 
Libya'ya karşı silahlı mücadelesinden sonra Kad-
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dafi'nin ismi duyulmaz olmuş, buna mukabil Ha
fız Esad'ın ismi ön plana çıkmıştır. Nitekim Lond
ra'da El - Al uçağına bomba koyarken yakalanan 
ÎHindavi'nin, «'bombaları Suriye Büyükelçiliğinden 
aldığını» açıklamasından sonra, başta İngiltere ol
mak üzere bütün AET ülkeleri. bu ülkeye karşı bazı 
müeyyideler uygulamışlardır. Bunun üzerine bütün 
dünyada terör durduğu halde, tam tersi, Türkiye 
bir terör alanı haline getirilmiştir. 

Ürdün Büyükelçiliği Başkâtibi Sati'nin öldürül
mesinden sonra gelişen olaylar ve yakalananların 
itirafları bunu doğrulayan niteliktedir. 

Bugün, sesini en çok duyuran terör grupların
dan birlisi olan Ebu Nidal örgütünün ülkemizde de 
kanlı eylemlere giriştiği bilinmektedir. Bu örgüt ilk 
zamanlarda Filistin Kurtuluşu örgütüne bağlıyken, 
Arafat'ın politikasını yumuşak bularak 1975'te ay
rılmıştır. Bugün, merkezi Şam'dadır. Bu örgütün 
Türkiye'de giriştiği iddia edilen faaliyetleri şunlar
dır: 

9 Temmuz 1982'de, Filistin Talebe Birliği (Baş
kanı iMuhammed Ali İsa'nın Ankara'da öldürül
mesi; 

19 Aralık 1983'te, Yeşilköy Havaalanında, Ro-
rna'ya uçacak Alitalia uçağına bombalı valiz konul
ması; 

24 Temmuz 19851e Ankara'da, Ürdün'lü diplo
mat Sati'nin öldürülmesi; 

Mühimmat deposunun iki defa havaya uçurul-
ması; 

Sinagog katliamı. 
İşin ilginç olan tarafı, ülkemizde, üç kanlı örgüt 

birbirleriyle irtibatlı halde çalışmaktadır. Son olarak, 
Sati'nin öldürülmesinden sonraki gelişmeler bunu 
doğrulamaktadır. Nitekim, Ameri'nin itirafları üzeri
ne yakalanan (islamî Cihad örgütü istihbarat gö
revlisi) Azerbaycan Türkü Ali Kent, «Türkiye'de yer
altı çalışmalarını İran Ticaret (Mümessili yapmakta
dır» demiştir. Sati'nin öldürülmesinde kullanılan 
otomobil, Filistinli Naif El Nadi vasıtasıyla temin 
edilmiştir. Ameri ve Ali Kent, Suriye Gizli Servisi 
ajanı olduğunu da söylemişlerdir. Ameri yakalan
dığında, üzerinde çıkan paraları Suriye Büyükelçi
liğinden, Ali Kent ise, paraları ve emirleri İran Bü
yükelçiliğinden aldığını itiraf etmişlerdir. Görülü
yor ki, bu konularda tran ve Suriye tam bir işbirliği 
halindedirler. Ebu Nidal grubunun da emirleri, Su
riye Gizli Servis sorumlusu ve Suriye Devlet Baş
kanı Hafız Esad'ın kardeşi Cemil Esad'dan aldığı 
bilinmektedir. 

Hem tslamî Cihad örgütü, hem de Ebu Nidal 
örgütü, Suriye'ye su akışını azaltacak olan GAP'ı 
hedef seçmişlerdir. Bu olaylarda, GAP ve Elbistan 
santrallarına yönelik sabotaj planlarının da ele ge
çirilmiş olması bunun en belrgin işaretidir. 

Bütün bunlar içeride olurken, dışarda da ben
zer olaylar olmaktadır. Londra'da İsrail Havayol
larına ait bir yolcu uçağına bombalı saldırı teşebbü
sünde bulunan Nazar Hindavi adlı Ürdünlü, «bom
banın kendisine Suriye Büyükelçiliğince verildiğini» 
bildirmiştir. Bu adamın ağabeyi Ahmet Nava'f Hasi 
de 29 Mart 1986'da Batı Berlin'de Alman : Arap 
Dostluk Cemiyetine bomba koyarken yakalanmış 
ve bu «bombanın Doğu Berlin'deki Suriye Büyük
elçiliği tarafından kendisine verildiğini» söylemiş
tir. 

Yine, Almanya'da (Aachen'de) Suriye ajanları, 
tanınmış Müslüman lider İsa El Attari'yi öldürmek 
istemiş; 1 Mart 1982'de 'Münih'te, Esad'ın karşıtla
rını öldürmek için gelen üç Suriyeli tevkif edil
mişlerdir. 

Dikkat edilirse, son zamanlarda hep Suriye 
gündemdedir ve Suriye, bütün kanlı örgütlerle tam 
bir beraberlik içinde çalışmalarım sürdürmektedir. 

Türkiye'deki Suriye Büyükelçiliği İkinci Kâtibi 
Mııhammed Baladi'nin, Sati'nin öldürülmesine karış
tığı ortaya konmuştur. Durum bu olduğu halde, 
hükümet, olaylara karışan bu elçilik mensubunu 
hudut dışı etmek yerine, elini kolunu sallayarak 
yurt dışına çıkışına seyirci kalmıştır. Oysa son za
manlarda, özellikle Amerika, ıgerek teröristler ve ge
rekse bunları destekleyen deVletelrin Amerika Hükü
meti ve halkına karşı bir savaş haline girmiş olduk
larını ve savaş haliyle karşı karşıya kalan ülkelerin 
kendini savunma hakkına sahip olduğunu, açıkça 
beyan etmiştir. 

Bu düşünceden hareket eden Amerika, Roma ve 
Viyana havaalanlarında meydana gelen şiddet ha
reketlerinden sorumlu tuttuğu Libya'ya 'karşı eko
nomik ve askerî tedbirler almıştır; hatta işi, bu dev
letle çatışmaya kadar (götürmüştür. 

Bu hareketten cesaret alan israil de, bir Libya 
yolcu uçağını inişe zorlamıştır. Birbiri arkasından 
enternasyonal kuruluşlardan, terörizmi kınayan ve 
işbirliğini geliştirmek için organizasyonlara gidilmesi 
gerektiğini belirten kararlar çıkmaya başlamıştır. Bü
tün AET ülkeleri, bu 'karar uyarınca, Libya diplo
matlarını sınır dışı etmişlerdir. Yine bu ülkeler Lib
ya'yı, terörü desteklemekle de suçlamışlar; Su-
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riye, Bulgaristan ve iran'ı da, terörü destekleyen 
devletlerin başında saymışlardır. 

Son zamanlarda terörizmle mücadele şekli de de
ğişme göstermiştir, özellikle Regan, «Terörist olay
ların sorumluları sadece şahıslar değildir. Onun için, 
teröristleri destekleyen 'hükümetlere kadar inmek 
lazımdır. Terörizmle mücadele için, gerekirse, ulus
lararası hukuku ihlali etmeye hazırız» demiştir. Ne 
yazık ki, teröre en çok muhatap olan Türkiye bu 
yolda öncülük yapamamıştır. 'Burnumuzun dibinde 
faaliyetlerini sürdüren Suriye, Yunanistan, Bulgar
istan ve Güney Kibrıs'taki kamplara karşı da bir 
tavır almamıştır. Kin abideleri yükselirken, bunlar 
hakkında hiçbir gayretin içine girmemiştir. 

Bütün bu yanlışlara ilave olarak, daha da va
him hatalar işlemektedir. Hükümetin bu suskunluğu 
devam ederse daha çok yaralar açılacaktır. 

Bütün bunların yanında, hükümetin yanlış po
litikası sonucu, köy korucuları yoluyla yöre halkı 
birbirine düşman olmuştur. Belli aile ve aşiretten 
kimselerden tayin edilen köy korucuları zaman za
man düşman ve hasım kabul ettikleri aile ve aşiret
lere karşı eylem düzenlemektedirler. Bu durum, in
sanlarımız arasında bir husumet yaratmaktadır. 'Kor
karız ki, sıkıyönetimin kaldırılmasından sonra sırf 
bu nedenle silahlı çatışmalar olabilir. 

Öte yandan, uygulamadaki sapmalar ister iste
mez devlete karşı güvensizlik yaratmıştır. Hatta bir
çok olayı yaratan bazı köy korucularının, sonra ara
cı olarak taraflardan para aldığı iddia edilmektedir. 
İşin garip yönü, fiiliyatta, bu korucuları bir kara
kol çavuşu tayin 'ettirmektedir. Bu nedenlerle, sü
ratle köy koruculuğu müessesesi gözden geçirilmeli 
ve mümkünse süratle kaldırılarak, yerine istihbarat 
elemanları ikame edilmelidir. 

Bulgun, bu yörede görev yapan komandolardan 
yöre halkı şikâyetçi değildir. Tersine, görevi kusur
suz yaptıkları ve hiç kimseye haksız yere kötü mua
mele yapmadıkları genellikle kabul edilmektedir. 
Köy korucularının sırtından, halktan zorla yemek 
isteyen bazı güvenlik mensuplarına mukabil, koman
dolar, köylünün yemeğini dahi yememektedir. Bu 
olay dahi, devletin iki güvenlik gücü arasındaki 
farkın, bu korucular yüzünden meydana geldiğini 
göstermesi bakımından ilginçtir. 

Öte yandan, bu durum, yöre halkının, devletine 
bağlı olduğunu, ve sadece kötü muamele yapan 

devlet kuvvetlerinden şikâyetçi olduğunu göstermek
tedir. 

'BAŞKAN — Sayın Ural, uzun mu efendim ko
nuşmanız? 

İBRAHİM URAL (Devamla) — Bitiyor efen
dim. 

Hulasa, istediği bütün yetkileri yüce Meclisten 
alan hükümetin, Güneydoğu Anadolu'da aldığı 
tedbirlerin yetmediği görülmüştür. Zira bu tedbir
lerin hemen hemen hepsi, halkı, devletinin yanına 
çekmemiş ve bunun sonucu olarak küskün bir züm
re yaratılmıştır. Bunun pek çok sakıncayı berabe
rinde getirdiği herkesçe kabul edilmektedir. Bunu iyi 
bilen terörist eşkiya da, sıkıyönetimin her kaldırıl
masına yakın günlerden eylemlerini artırmıştır. 

Ayrıca, bu hareketleri birkaç eşkiyanın işi sanıp 
değerlendirmek de yanlış olmuştur. Zira, eşkiyanın 
arkasındaki devletler göz ardı edilmiş, bu devletler 
ve Avrupa'daki eylem gruplarıyla organize bir güç 
olduğu gerçeği unutulmuştur. Olay böyle görülün
ce de, alınan tedbirler hep yetersiz kalmıştır. 

Bu haliyle, millî bir politikanın uygulanmasının 
zamanı gelmiştir. Bu da Meclisteki partileri ve top-
yekûn halkı arkasına almakla mümkündür. Bu ko
nuda partimizin öncülüğünü yaptığı hareket, ne 
yazık ki, gereğince değerlendirilememiştir. 

Bu durumda yapılacak iş, olayların, uluslararası 
terörizmin bir parçası olduğu gereğinden hareketle 
tedbirler almak, bu eşkiyanın arkasındaki devletler 
üzerinde yoğun baskı- yaparak kampları dağıtmak 
ve yardım yollarını kesmek, daima hududa yakın 
köylerin basıldığı dikkate alınarak, bir tampon böl
ge ihdas etmek ve huduttaki fizikî engelleri artır
maktır. Ayrıca, gerilla ve terörist hareketlere karşı 
yetiştirilemeyen asker yerine, antiterör timleri kur
mak da bu tedbirlerden bir tanesidir. 

Bütün bunlar, bölgenin ekonomik, sosyal ve kül
türel bakımdan kalkınmasını temin edecek tedbir
lerle takviye edilmedikçe, başarılı olunamayacağı ka
bul edilmelidir. 

Bütün bu tedbirlerin, sıkıyönetim olmadan da 
alınabileceği dikkate alınarak, sıkıyönetimin kaldırıl
maması hatalı olmuş, hem de çok hatalı olmuştur. 

Sözlerime son verirken, bu hareketler sonucu 
hayatını kaybeden vatandaşalara ve güvenlik men
suplarına tanrıdan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
diliyorum. 
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Yüce Meclisi saygılarla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ural. 
ANAP Grubu adına, Sayın Osman Doğan, bu

yurun efendimi. 
ANAP GRÖBU ADINA OSMAN DOĞAN (Şan

lıurfa) — Sayın milletivdkMleri... 
BAŞKAN — Sayın Doğan, ilk önce Başkanlığa 

efendim. 
MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — tik defa 

çıkıyjor. 
OSMAN DOĞAN (Davamla) ~ İ5k defa çıkmı

yorum efendimi; iCIk defa çıkmıyorum. Bunlar hepi
mizin 'başıma gelebilir. 

Sayoın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; sözleri
me başlamadan önce sizleri ısayigı ile selamlarım,. 

Sayın milltetvekilleri, memleketimizin içinde bu
lunduğu iç ve dış santiarı uzum üzadıya yeniden izah 
etlmeık istemiyoram. Bu (konularla ilgili olarak gün
demde olan genel görüşmede, meselelerin yeterince 
de alınacağını ümit ediyoruz. 

Sıkıyönetimin yurt sathında birkaç ilde de olsa 
ıdevam etmesi, arzullamıam bir durum olmamakla bir
likte, şartlar itibariyle 'buna zorunluluk olduğu ka-
maaıtindey'iz. 12 Eylül öncesi bakayan, ancak 12 Ey
lül sonrası da değişik şekillerde uygulanarak devam 
edegelen ıdlış (kaynaklı ideoliojik terörist- eylemler, sı
kıyönetimi uygullamalarıını kaçınılmaz kılmıştır. Bu
güne kadar halkın da desteğiyle güvenlik önlemle
ri belirli ölçülerde etkin mücadeleyle devam etmiş ise 
de, terörist unsurların silahlı halk savaşı yolunu be-
nıimsıemeleri, onlarla ımıücadeJlü edecek güçlerin de kır
sal alamda hareket (kabiliyeti ve pratiği bulunan do-, 
nanımlı güvenlik güçleriyle yapılmak mecburiyetini 
'beraberinde getirmiştir. 

Terör yolunu ımiillî çıkarlarına uzlaşma aracı ola
rak görmek şeklinde yanlış ıbir yol izledikleri biliimen 
ıdış güçler, bir yandan dünya barışını, diğer yandan 
da ülkemizdeki demokratik düzenli ve huzur ortamı
nı zedeleyecek bölgesel bazı eylemlerine devam et-

doğu Anadtalu Bölgemitade aynı ölçüler içerisinde ba
şarılı 'sonuçlar yememiştir. 

iSon günlerde büyük artış gösteren bölgesel terör 
eylemlerine karşı devlet - toplum ilişkisinin bir gös
tergesi olan vatandaşın zabıtaya yardımları, bilindiği 
ıgiıbi 'tiahdilt odaklarınım yılkıcı propagandalarından 
başka, özellikle silahlı eylem yoluyla da s'indirilme
ye çalışılmıştır. Bu nitel ilkteki eylemlerle mücadelede 
arzulanan başarı elde edilememiş, vatandaşın güvenlik' 
kuvvetlerine olan desteğinin azaltılmasını sağlamak 
amacıyla, teröristler insanilik d«şı eylemlerde bulun
muşlardır. 

Olayların dış destekli organize eylem niteliğini ta
şıması, bölge ve dünya barışını ettjkilemesi, doğal 
olarak, Silahlı Kıııvyetilerimizin desteğiyle sıkıyönetim 
uygulamalarını da zorunlu kılmışltur. 

iRu mücadelede bazı riskleri gözfâ almamak ve ey
lemlerin gerçek boyunlarını ıtleşhis eıtimede kararlı dav
ranarak, sıkıyönetim uygulamalarının, 'belirli bir sü
re daha, Mardin, Hakkâri, Siirt ve Diyarbakır illerin
de devam ettirilmesi (gereğini ortaya çıkarmaktadır. 

Daha önce ıslkıyönetim uygulanan Van ti i ve çev
resinde ısi'ktyömeitiımin devamını gerektiren olayların 
görülmemesi, sınır tecavüzleri ve komşu İran rejimi
min bahse konu iliimizlde yaratabileceği tertiplere kar
şı gerekli sosyal ve güvenlik ön temlerin in alınmış ol
ması nedeniyle, bu ilimizdeki sıkıyönetim uygulama
sına son verilip, olağanüstü hal uygulamasıına geçil
mesi uygun görülmektedir. 

Halen olağanüstü halin devam ettiği İstanbul, Bin
göl, Tunceli ve Elâzığ illerinde ise, mevout potansi
yel ve faaliyetler sıabetbiyle bu durumun dlevam etme
linde fayda mütalaa edilmektedir. 

Ağrı, Adana, Hatay ve Şanlıurfa illerinde ise ola
ğanüstü halin devam etmesinde fayda mütalaa edi.1-
ımermekıtedir. Bu bakımdan, grubumuzun hükümet 
görüşü lehinde oy kullanacağını ifade etmek isltiyo-
ruım. 

Yüksek huzurlarımızda bir kere daha belirtmekte 
!ayda gördüğüm bi'r husus Vardır. 'Jürkiye Oumhuri-
yleti, nereden olursa olsun gelecek her tiiirlü saldırıyı 
•önlemek ve yok etmek güdüne her zaman sahiptir. 
Ylüde Meclisin dün bu çatı altında ortaya koyduğu 
birlik ve beraberlik tablosu, 'devletimizin en büyük 
teminatı olmuştur. 

Sözlerime son verirken, vatan uğruna can veren 
şehitfleriımize Allah'tan rahmet diliyor, şanlı Türk Or
dusuna, emniyet güçlerine ve fedakâr çalışmalarda 

mektfâdirler. 
Bölgesel ısorunlar. istismar edilerek, uluslararası 

platformlarda ülkemizi güç .duruma .sokacak ve bizi 
sıcak savaş kuşağının liçerisine çekımek gayesiyle ana
yasal demokratik düıztenin gereği olan meşru müca
dele yollarımız dahi' deştirilimeye çalışılmaktadır. 

Büyük şehirlerimizde 'başarılı sonuçlar doğuran 
terörle mücadele yöntemleri, bazı nedenlerle, kal
kınmada öncelikle yörelerimizde ve özellikle Güney-
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bulunan isimsiz birçok kahraman Türk evladına te-
şeSklkiür etmeyi vazife addediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlarımı. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Tezkereler üzerindeki görüşimeler taırnamlıariirnış-

ty. 
Şimdi ilitezkereleri ayrı ayrı okutup onaymıza suna

cağım : 

2. Bingöl, Elâzığ, İstanbul ve Tunceli illerinde 
19.3.1987 gümü saat 17.001den itibaren 4 ay süreyle 
yeniıden uzatılmasının, 

Türkiye Büyük Millet Meölteine arzı, Bakanlar 
Kurulunca 11.3J987 tarihinde uygum görülımüştür. 

Gereğimin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
t. Kaya Erdem 
Başbakan Vekili 

iBAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Van İlinde, Anayasanın 120 inci ve 2935 
sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendine göre, 19.3.1987 günü sa
at 17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay süre ile olağan
üstü hal ilanına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1270) 

BAŞKAN — Bir ilde olağanüstü (hal ilan edilme
sine dair Başbakanlığın bir tezkeresi daha vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Van ilinde, Anayasanın 1İ20 inci ve 2935 sayılı 

Oiağanüıslöü Hal Kanununun 3 üncü maddesinin bi
rinci fıkraısMiın (b) bendime göre, 19.3.1987 günü saat 
17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay süre ile olağanüstü 
hal ilan edilmesi hakkımdaki Bakanlar Kurulumun 
14.3.19(87 tarihli ve. '87/11552 sayılı kararımın sureti 
ekli olarak gönder illim işt ir. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
İ. Kaya 'Erdem 

Başbakan Vekili 
BAŞKAN — Efendim, tezkere üzerimde söz iste

yen var mı,? Yok. (SHP sıralarından, «Anlaşılmadı 
Sayım Balkan» sesleri) 

M. TURAN BAYiEZLT (Kahramanmaraş) — Tez
kereyi anlayamadık. 

' BAŞKAN — Van ilinde olağanüstü hal ilanı... 
İıBRAHtM URAL (İstanbul) — Bu tezkere yoktu. 
BAŞKAN, — Efendim, tekrar okutup, oylayaca

ğım. 
(Başbakanlık tezkeresi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : '1»2.1111986 «arihli ve 188-2/06173 sayılı ya

zılınız. 
Millî GüVenMk Konseyi'mim ı(l) numaralı bildiri

si ile biültlüin yuritjta ilan olunan Ve son olarak (5) ilde 
19.11.1986 tarihinden itibaren 4 ay süre ile uzatılma
sı Türkiye Büyük Millet Meclisinim. 13.11.1986 tarihli 
ve 35 sayılı kararıyla onaylanmış bulunan sıkıyöne
timim; 

1. Van İlimden 19.3.1987 günü saat 17.00'den ge
çerli oi'mak üzefe kâldırıiknaaımm, 

2. Diyarbakır, Hakkâri, Mardin ve Siirt illerim
de 19.3.1987 ıgüinü saat 17.001dan itibaren 4 ay süre 
ile yeniden uzatılmasımun, 

Türkiye Büyülk Millet Meclisine arzı, Bakanlar 
Kurulumda 11.3J1987 tarihinde uygum görüllmüştür. 

Gereğinin yapılimasımı saygıyla arz ederim. 
1. Kaya Erdem 

'Başbakan Vekili 

(BAŞKAN — Tezkereyi oylarımıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etlmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer ıtiezkereyi okıituyoruım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilJlgii : 12.İT. 1986 tarihli ve 188-2/06173 sayılı ya
zımız. 

19.11.19)86 günü saat 17.00'den geçerli olmak üze
re -(8) ilde. uzatılan ve Türkiye IBüyük Millet Meclisi
min 13.11.1986 tarihili Ve 3-6 sayılı kararı, ile onaylan
mış bulunan olağanüstü halin; 

1. Adana, Ağrı, Hatay ve Şanlıurfa illerinden 
19.3.1987 günü saat 17.00'dem geçerli olmak üzere 
(kaldır ılmasun m, 

— 522 — 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mülkiye
tin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzen
lemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 
3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı: 523) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince gündemin 
«Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge
len Diğer İşler» bölümüne geçiyoruz. 

Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mülkiyetin Ta
bana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede 
Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı 
Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden 
devam edeceğiz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Tasarının 5 inci maddesi üzerinde verilen önerge

lerin, aykırılık derecesine göre işlemine kaldığımız yer
den devam ediyoruz. 

önergeleri aykırılık sırasına göre okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

523 Sıra Sayılı Tasarının 5 inci maddesilnin (f) ben
dinin sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ede
riz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ve 
arkadaşları. 

Eklenecek Metin: 
Kurul kararının onaylanmasıyla kredileri geri dön

meyen bankanın Yönetim Kurulu Başkam ve Üyele
ri, Genel Müdürü, Murahhas Azaları ve Denetçileri 
hakkında Bankalar Kanunu hükümlerii uygulanır. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Kaçıncı 
madde üzerinde efendim? . , • 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE AUPTEMOÇtiN (Bursa) — iyi anlaşı
lamadı efendim; tekrar okutmak mümkün mü? 

BAŞKAN — Efendim, 5 inci madde üzerinde ve
rilmiş olan önergeler geliş sırasına göre okunmuştu; 
bilahara aykırılık derecesine göre de işleme devam 
edilmişti. Biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

(1) 523 S. Sayılı Basmayazı 19.2J987 Tarihli 67 
nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

önergeyi tekrar okutup işleme koyuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

523 Sıra Sayılı Tasarının 5 inci maddesinin (tf) ben
dinin sonuna aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ede
riz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ve 
arkadaşları. 

Eklenecek metin : 
Kurul kararının onaylanması ile kredileri geri dön

meyen bankanın Yönetim Kurulu Başkam ve Üyeleri, 
Genel Müdürü, Murahhas Azaları ve Denetçileri hak
kında Bankalar Kanununun hükümleri uygulanır. 

'BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTBMOÇ1N (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi, buyurun efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; adına isterseniz «des
tekleme» deyin, isterseniz, gerçeği görüp ikrar ederek, 
«Şirket kurtarma» deyin, ortada bir olay var : Bir şir
ket batıyor. O şirketi tekrar ekonomiye kazandırmak 
- gerekçede geçen deyimlerle - icap ediyor. Niçin bat
tı, sebepleri?.. Değişik sebepleri var; ileri sürülüyor. 
Ortaya atıyoruz, «Uyguladığınız ekonomik sistemden 
bu böyle olmuştur» diyoruz; «hayır» diyorsunuz. «Pe
ki, o banka yöneticilerinin kredi açarken müdebbir 
davranmamalarından kaynaklanmıştır» diyoruz, yine 
«ihayır» diyorsunuz. Arkadan bir önergemiz gelecek; 
«Şirket yöneticilerinin yine müdebbir bir tüccar gibi 
hareket etmemelerinden kaynaklanmıştır» diyoruz, 
«hayır» diyorsunuz. 

Biliyorsunuz, meşhur bir anekdot: Hocanın evine 
hırsız girmiş, Hoca bütün mahalleliye dert yanıyor, 
toplanmış mahalleli başında, sormuş biri: 

— Hoca kapını kitlemiş miydin? 
— Yok. 
— Hoca, pencerende demir var mıydı? 
— Yok. 
— Hoca, - affedersüniz - köpeği bağlamış miydin? 
— Yok. 
— E, Hoca niye sızlanıyorsun hırsızdan? 

— 523 — 
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Sonunda Hocanın cevabı, taihimin ederim ki, Yüce 
Meclisin karar verirken ders alması gereken bir ce
vap : 

— Komşular, hadi ben suçluyum da hırsızın hiç 
mi kabahati yok? 

Arkaidaşlar, işte bu bankaların yöneticilerinin - bir 
Önergemiz daha olduğu için, ikii defa huzurunuzu işgal 
etmeyeyim-diye izah ediyorum ikinci önergeyi de - bu 
şirketlerin yöneticilerinin hiç mi kabahati yoktu? Sa
yın Başbakan - hatırlayacaksınız - ilk defa bu konu 
hakkındaki görüşünü ortaya koyarken, «Bunların yö
neticileri mesuldür» demişlerdir ve hatta bunların bir 
süre görev almamalarının gerektiğini açıkça söylemiş
lerdir; ama sonra bundan rücu etmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

Biz bu önergemizde, bankaların yöneticileri hak
kında Bankalar Kanununun müeyyidesinin uygulan
masını getiriyoruz; vatandaşın mevduatının peşkeş 
çekilmesini açık kapı olarak bırakmamak, o kapıyı 
kapatmak için bu önergeyi veriyoruz. Yaşanılan bir 
Öğretmenler Bankası olayında ve onların sorumlula
rının bugün herhangi bir müeyyideyle karşılaşmama
sı gerçeğf karşısında, hadisesi karşısında, bu kapıları 
kapatalım; gerek onlar aleyhine, gerekse hükümet ve 
hükümetler aleyhine yapılan ve yapılması mümkün 
olan spekülasyonları önleyelim diye bu önergeyi ve
riyoruz. 

İkinci önergemüzde de şirket yöneticileri hedef alın
mıştır. Şirketin bu şekilde müzayaka içine düşmesine 
neden olan yöneticilerin, haklarında bu işlem uygu-
lanmışsa, muayyen bir süre o şirkette görev alamama
ları teklif edilmektedir. 

Bu önerge Sayın Başbakanının bugünkü görüşüne 
terstir, ikinci önergemiz de bugünkü görüşüne terstir; 
ama bu önerge Sayın Başbakanın ilk ve sağlıklı oldu
ğuna inandığımız görüşüne uygundur. 

Karar Yüce Meclisindir, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 

Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kaibul 
edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

523 Sıra Sayılı Tasarının 5 inci maddesinin (f) ben
dine aşağıdaki ikinci fıkranın eklenmesini arz ederiz. 

«Haklarında bu madde hükmü uygulanan şirket
lerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür
leri, murahhas azaları ve denetçileri kurul kararını 

onaylaması ile görevlerinden çekilmiş sayılırlar ve şir
kette beş sene süreyle hiçbir görev alamazlar.» 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 
Ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet ka
tılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyo
ruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi izahat vermişlerdi. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeeynler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına' 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının komisyon metnindeki 5 inci maddesine aşağıdaki 
fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
p) Finansman güçlüğü içindeki şirketlerin son beş 

yıllık hesapları, Hesap Uzmanları Kurulunca incelen
medikçe, yukarıdaki fıkralarda belirtilen işlemler ya
pılamaz. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Ve arkadaşları 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet 

katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyo
ruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Katılmıyo
ruz. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edilme) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; bu önergede getir
diğimiz konu, kaynakların belli bir ölçüide emniyet 
altına alınmasıdır. Diyoruz ki, bu şirketlerin son beş 
yıllık hesapları Hesap Uzmanları Kurulunca incelen
sin, didiklensin; aldıkları teşvikleri, aldıkları kredileri 
gerçekten yerinde kullanmışlar mı, kullanmamışlar mı; 
kötü durumları, finansman durumları nereden doğuyor 
saptansın, ondan sonra bu işlemler yapılsın. Bir nevi 
tedbir getiriyoruz. 
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Sayın Maliye Bakanımızın aslında bunu kabul et
mesi gerekir. Kendisine bağlı Hesap Uzmanları Kuru
luna bir yetki getiriyoruz, ön kontrol getiriyoruz. Bu
nun kabul edilmemesini ben anlayamadım. Zaten do
ğal olarak, şirketlerin, hesap uzmanları kurullarınca 
incelenmesi gerekir; ama maalesef, bizde yeterli ele
man olamadığı için, ancak yüzde 2 - 3'ü incelenir.,Ne
den açık bırakalım? Hiç değilse bu şirketleri Hesap 
Uzn(ıanları Kuruluna iki ayda incelettirelim, ondan 
sonıfa bu lişlemler yapılsın diyoruz. 

Takdirlerinize arz ediyor, saygılar sunuyorum efen
dimi 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görülmekte olan tasarının 5 inci maddesinin başlı

ğının, «Batık şirketlerin kurtarılması ve bu şirketleri 
kurtaran bankaların desteklenmesi» şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 
Ve arkadaşları 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKlLt FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi; buyurun efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; önergemiz, madde
nin içeriği ve içeriğin hedeflediği işlev ile madde baş
lığının aynı olması amacına yönelik verilmiştir. 

Biliyorsunuz, Anadolu'da bir inanış vardır: Çek 
yerde, domuza, domuz değil, adı kötü derler, ama 
böyle diyen bir kişi, adı kötü dediği zaman domuzu 
kastettiğini kendisi de bilir, onu dinleyenler de bilir. 
Onun için, 5 inci maddeyi okuduğunuzda ve uygula
dığınızda, bizim teklif ettiğimiz başlık olduğunu siz 
de biliyorsunuz; ama her nedense bunu ikrar etmek
ten çekiniyorsunuz, ikrar edemiyorsunuz. 

Önerge buna yöneliktir. Bir siyasî kara mizah ola
rak da değerlendirmeniz mümkündür. Kabul ettiğiniz 

takdirde, maddenin içeriğiyle başlığı birbirine uyum 
sağlayacaktır; kabul etmediğiniz takdirde başlık sırıta
caktır; madde gerçeği gösterecektir. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir . 
Efendim, İçtüzüğün 84 üncü maddesine göre ve

rilmiş bir önerge vardır, okuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 523 Sıra Sayılı Kanun Tasa

rısının 5 inci maddesinin çok sayıda fıkralardan oluş
ması nedeniyle her fıkrasının, içtüzüğün 84 üncü 
maddesi gereğince, ayrı ayn oylanmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

M. Seyfi Oktay 
Ankara 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Yılmaz Önen 
İzmir 

Aydın Güven Gürkan 
Antalya 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Paşa Sarıoğlu 
Ağrı 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

İdris Gürpınar 
Muğla 

Feridun Şakir öğünç 
İstanbul 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Yusuf Demir 
Uşak 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri 

Turan Bayezit 
Kahramanmaraş 

Fahrettin Uluç 
Samsun 

Maddenin fıkra fıkra oylanmasını teklif eden 
önergeye Komisyon katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKILl FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Hükümet 
de katılmıyor efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Soramazsınız ki 
Sayın Başkan. 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bir 
dakika... 

BAŞKAN — Katılmıyorlar eftndim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Evet efendim, ne yapacaksınız? 
BAŞKAN — Oylayacağız; ne yapacağız? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Olmaz, oylaya-

mazsınız. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha

yır efendim, İçtüzük açık, oylayamazsınız. 
BAŞKAN — Niye efendim? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İç
tüzük, önerge üzerine gereği yerine getirilir, diyor; 
okuyun İçtüzüğü. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — 84 üncü madde 
açıktır efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bunu çoğu zaman oylaya
rak yaparaız. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANİ AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Gereği oy
lamaktır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha
yır efendim. 

Sayın Başkan, İçtüzüğü lütfen okuyun. 

BAŞKAN — Efendim, Polis Vazife ve Selahiyet-
leri Kanununun görüşmelerinde de aynı uygulamayı 
yaptık, biliyorsunuz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İç
tüzük okunsun efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İçtüzüğü okuyun 

efendim. 
M, TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Önerge 15 imzalı; İçtüzüğü okuyun efendim. 
BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... 
AYHAN FIRAT (Malatya) — İlgili maddeyi 

okuyun. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, tutumunuz hakkında söz verin; Başkan
lık Divanının tutumu hakkında söz verin. (ANAP sı
ralarından, «Oylamaya geçtik» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, oylayacağız, başka bir şe
yimiz yok. 

Kabul etmeyenler... (Gürültüler) Kabul eden yok 
efendim. Kabul etmeyenler... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, maddeyi okuyun... (Gürültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — önerge kabul edilmemiştir. (SHP sı
ralarından, sıra kapaklarına vurmalar) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, ya
pamazsınız. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Yapar, ya
par, 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın Baş
kan, okusanız da anlamazsınız ki siz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Oy
layamazsınız. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Yapar ya
par. (SHP sıralarından, sıra kapaklarına vurmalar) 

Bir önerge verilirse gereği olarak ne yapılır? «Ka-
foul edenler... Etmeyenler...» diye oylama yapılır, biter. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — «Ge
reği yapılır» diyor. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 84 üncü mad
desini okuyorum: «Görüşülen bir madde birçok mese
le veya fıkralardan mürekkep ise ve bunların ayrı 
ayrı oya konmaları onbeş üye tarafından yazılı ola
rak teklif olunmuşsa gereği yapılır.» 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ge
reği yapılır. 

BAŞKAN — Gereğini yaptık efenlim. 
M. TURAN BAYEZİT ı(Kahramanmaraş) — 

Teklifin gereği yapılır; nasıl oylarsınız? (Gürültüler) 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, usulle 

ilgili, lütfen, söz verin. 
BAŞKAN — Oyladık bitti efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, oylayamazsınız. 
BAŞKAN — Oyladık bitti efendim. (Gürültüler) 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Na

sıl «oyladık, bitti?..» 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Oy

lanmadı. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Usulle ilgili söz 

verin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Tutum, bir dakika efendim. 
Geçmiş uygulamalarımız aynı şekilde olmuştur, 

oylanmıştır ve... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Oy

lama demiyor efendim? Olur mu? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Usul müzakeresi 

açın efendim. 
BAŞKAN — Efendim, gereği, oylamadır. Peki ne 

yapacağız? Sayın Tutum, Sayın Bayezit ne yapacağız, 
lütfen?.. 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Tu
tumunuz hakkında... 

BAŞKAN — Ne yapacağız? 
M. TURAN BAYEZİfT (Kahramanmaraş) — 

Başkanlık Divanının İçtüzüğe ters uygulaması hak
kında. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Yanlış bir şeyi oy-

latmak olur mu efendim? 

BAŞKAN — Oyladık bitti efendim. Fakat Baş
kanlığın tutumu hakkında konuşmak istiyorlar. Bu
yurun. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) -^ Oyla
ma da yapılmadı. (SHP sıralarından «Oylama yapıl
madı» sesleri) 

MEHMET ÂBDURREZAK CEYLAN (Siirt > -
Başkanın tutumu hakkında söz alıyor. 

BAŞKAN — Bitti efendim, oylama bitti. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Yapılmadı oylama. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Yapıldı; 
reddedildi. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Kaba kuvvet 
kullanıyorsunuz. * 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; şair boşuna deme
miş «Tizi reftar olanın payine damen dolaşır» diye. 
Ne aceleniz var, ne aceleniz var? 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Dört hafta ol
du, «Ne aceleniz var» ne demek oluyor? 

M. TURAN BAYEZIT (Devamla) — Tutarız, 
bundan oribeş gün önce, «Meclis nasıl çalışacak» 
diye bir karâr alırız; arkasından, bu kanunu bugün 
çıkarmak maksadıyla, «'Bitene kadar müzakere devam 
etsin» diye karar alırız.. Değişen şartlar nedir ar
kadaşlar? İlham size nereden gelmiştir de bu karar 
alınmıştır ve empoze edilmiştir? Bu ayrı mesele. 

Sayın Başkanın ve Divanın tutumunu, özellikle İç
tüzüğe aykırı tutumunu kınamak için söz aldım. Açık, 
Türkçe, gayet açık; ama ne var ki, biz bu açık fTürk-
çeyi, maksatlı uygulamaları kafalarına koyanlara an
latamıyoruz. Ne komisyonda bakanlara anlatabiliyo
ruz, ne burada, oturumları yöneten Sayın Başkanlara 
anlatabiliyoruz. 

84 üncü- madde, «Görüşülen bir madde birçok 
mesele veya fıkralardan mürekkep ise - Mürekkep mi
dir; mürekkeptir, doğrulardan oluşmuştur, a, b, c, d... 
diye yazmışsınız - ve bunların ayrı ayrı oya konmaları 
onbeş üye tarafından...» «'Bakın, beş demiyor, on de

miyor... Demekki İçtüzük bunu büyük bir regüle etme 
sistemine almış «Onbeş üye teklif ederse» diyor. Hem 
de nasıl teklif ederse? Yazılı olarak teklif ederse. 
Yerinden kalkarak şifahî istemek değil; bu şartları 
koymuş «... teklif olunmuşsa gereği yapılır» diyor. 
Gereği nedir arkadaşlar? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Gereği, oy
lamadır. 

M. TURAN BAYEZIT (Devamla) — Bu teklifin 
gereği, madde madde oylamaktır. Buradan «gereği 
oylamaktır» diye bir anlam çıkmaz; Türkçesi, ilkokul 
seviyesinde olan dahi bu anlamı çıkaramaz. 

Sayın Başkan, yüce Meclisin oyu ile bazı İçtüzük 
meselelerini neticeye bağlamak gibi çok tehlikeli bir 
yoldasınız ve bazı Sayın Başkanlar aynı yolu bilinçli 
olarak, kasıtlı olarak izlemektedirler. Gayet açık bir 
konudur.' Yüce Meclisin, ekseriyetin oylarıyla her şeyi 
yapabildiği zihniyeti sizlerde hâkim olduğu sürece, bu 
memlekette demokrasi vardır diyemezsiniz, bu Mec-

I liste demokrasi yardır diyemezsiniz. 

I Sayın Başkan, takdir sizindir. Bizim görevimiz sizi 
I hatadan çevirmektir ve hatadan dönmek de, biliyor-
I sunuz -muhafazakâr bir partinin mensubu olmanız 
I itibariyle - en büyük fazilettir. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 

I Başka aleyhte konuşmak isteyen var mı? Yok. 
I Efendim, bu konuyla ilgili olarak daha önce aynı 
j şekilde yapılan işlemlerin tarih ve birleşimlerini arz 

ediyorum: 12.6.1985 tarih ve 112 nci Birleşim, 
7.7.1970 tarih ve 121 inci Birleşim, 20.9.1978 tarih ve 

I 167 nci Birleşim... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha

lta yapılmışsa? Hata emsal olmaz ki... «Gereği ya-
I pılır» diyor. 

BAŞKAN — Hata yok, hata yok. Uygulama böy
ledir efendim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Mad
de gayet açık. Meclise karşı kaba kuvvet kullanmayın. 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — Önergenin gereği 
yapılır: Gereği ortadadır... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Söz istiyorum: 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

öbür maddelerde hep, «Oya sunulur» der Sayın 
1 Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, 5 inci maddeyi daha önce 
kabul edilmiş olan önergelerle birlikte oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... (SHP sıralarından sıra ka-

I paklarına vurmalar,) Kabul etmeyenler... Madde ka-
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bul edilmiştir. (SHP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar) 

6 ncı maddeyi okutuyorum... (SHP sıralarından 
gürültüler) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan 
müsaade eder misiniz?.. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Kaba 
kuvvet... Kaba kuvvet... Meclise karşı kaba kuvvet 
kullanamazsın. Resmen kaba kuvvet kullanıyor. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN •— Lütfen efendim... Lütfen... 
H. SABRİ KESKİN (Kastamonu) — Kaba kuvvet 

nerede? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Tutumunuzla il

gili müzakere açmadınız mı? 
BAŞKAN — Açtık efendim. (SHP sıralarından 

sıra kapaklarına vurmalar) 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ee, «İki lehte iki 

aleyhte konuşacak var mı?» diye sordunuz mu? 
BAŞKAN — Sordum efendim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) Nerede sordunuz? 
BAŞKAN — Sordum efendim, bütün Meclis şahit. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sormadınız efen

dim. 
Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, asapları geriyor, tansiyonu yükseltiyorsu
nuz efendim. 

BAŞKAN — iSordum efendim. Başka aleyhte ko
nuşmak isteyen var mı diye sordum efendim. 

Lütfen zabıtlara bakınız. 
VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Zabıtlara bakıl

sın efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Bakılsın efendim. 
BAŞKAN — Lütfen zabıtlara bakın; eğer aksi 

çıkarsa, ben istifa edeceğim. Aksi çıkarsa istifa ede
ceğim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Za
bıtlara bakın, söz istenmişti efendim. 

BAŞKAN — Lütfen siz bakınız, «başka aleyhte 
konuşmak isteyen var mı» diye sordum efendim? 

'Ben emir veriyorum, baksınlar efendim. Ben sor
dum efendim. (SHP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Kaba 
kuvvete başvuramazsınız efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Si
zi İçtüzüğe uymaya davet ediyorum; keyfî işlem ya
pamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, bilmeden vuruyor
sunuz, müzakereleri ihlal ediyorsunuz. (SHP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — İçtüzü
ğe uy!.. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Oylamadan ev
vel söz istenmişti. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Keyfî işlem yapamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, keyfî değil, zatı âli
nize söz verdim ve başka söz isteyen var mı diye ve 
hatta aleyhinde başka söz isteyen var mı diye sor
dum; lütfen zabıtlara bakınız, zabıtlar ortada... (SHP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
CAHİIT TUTUM (Balıkesir) — Bakmadınız ki, 

efendim, bakmadan nasıl göreceksiniz? 
BAŞKAN — Baktım efendim, emin olun baktım, 

Sayın Tutum, Bakın herkes şahit, burada (Divanda) 
görevli arkadaşlar da şahit, aleyhte konuşmak isteyen 
var mı diye sordum ve baktım efendim. 

İM. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Oylamadan önce 
söz istedi. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Ama o zaman 
duymuyorsunuz, duymamış olabilirsiniz, burada bü
tün herkes duydu. 

BAŞKAN — istirham ederim, bir müddet de bek
ledim efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bu 
kadar da olmaz, tamamını oylayın bitsin o zaman. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hataya düşebile
ceğinizi kabul etmiyorsunuz. 

BAŞKAN. — 6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Sayın milletvekilleri, lütfen susunuz, sizleri sükûne

te davet ediyorum. 
İM. TURAN BAYEZlrr (Kahramanmaraş) — iç

tüzük açıktır; nasıl yorumluyorsunuz? 
BAŞKAN — Zatı âlinize, eski tatbikatları oku

dum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, si

ze farklı olduğunu kanıtlayacağım. 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Kaba kuvvet 

kullanıyorsunuz, bu tutumunuzu değiştirin. 

BAŞKAN — Tutumumuzda bir şey yok, Sayın 
Narin. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Hakkâri dağla
rına gitmeniz lazım, kaba kuvvet kullanıyorsunuz. 

BAŞKAN — Buyurun, maddeyi okuyun. (SHP sı
ralarından, sıra kapaklarına vurmalar) 
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Sayın Gürkan, beni hakkınızda muamele yapma
ya zorlamayınız. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Her 
şeyi yapın. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Elinizden gelen 
her şeyi yapın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, Sayın Na
rin... 

KADİR NARİN '(Diyarbakır) — Küçüklük ya
pıyorsunuz, o kürsüye layık değilsiniz. 

BAŞKAN — Efendim, dinlemiyorsunuz, ben ne 
yapayım. 

Buyurun 6 ncı maddeyi okuyun. 
Vergi ve prim borçlarının ertelenmesi 
MADDE 6. — Bankalar tarafından, borçlarına 

karşılık bu Kanun hükümleri gereğince hisse senedi 
alınan şirketlerin; amme borçlarını 6183 sayılı Kanun 
çerçevesinde, Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borç
larını ise 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu çerçe
vesinde beş yılı geçmemek üzere kurul tecil etmeye 
yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu, bu şekilde yapılacak teciller için 
uygulanacak olan tecil faizini, Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı tarafından tespit edilen cari tecil faizinin 
yarısına kadar indirmeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde DYP Grubu adına 
Sayın Sümer Oral, SHP Grubu adına Sayın Aydın 
Güven Gürkan söz istemişlerdir. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Şahsım adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, Sayın Türkân Arıkan 
ve Sayın Vural Arıkan da şahısları adına söz istemiş
lerdir. 

HASAN ALTAY (Samsun) — Grup adına söz 
istiyorum Sayın Başkan. . 

BAŞKAN — DSP Grubu adına da Sayın Hasan 
Altay söz istemişlerdir. 

DYP GRUBU ADINA SÜMER ORAL (Mani
sa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tasarının 
görüşmeye başladığımız 6 ncı maddesiyle, güç du
rumda olan, bir başka deyimle, ödeme güçlüğü içinde 
olduğu belirlenen ve bankalarca, hissesine iştirak edi
len şirketlerin, Hazineye olan borçlarıyla, Sosyal Si
gortalara olan borçlarının beş yıla kadar ertelenmesi 
imkânı getirilmektedir. Ayrıca, bu beş yıllık erteleme 
süresi boyunca, şirketlerden alınacak normal tecil 
faizinin de, normal cari tecil faizinin yarısına kadar 
indirilmesi imkânı getirilmektedir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde, grubumuzun gö
rüşlerini ifade ederken, tasarıyı hukukî yönden, eko

nomik yönden eleştirmiş; malî yönden de, mevcut 
vergi sistemimize, vergi yapımıza ters düşen madde
lerinin olduğunu, bazı dengelerin mevcut dengelerin 
bozulduğunu ifade etmiştim. 

Görüşmeye başladığımız maddeyle, vergi sistemi
mize uymayan yeni bir durum yaratılmıalk istenmek
te ve mevcut sisteme ters düşen bir uygulama içerisi
ne girilmektedir. 

Sayın Başkan, bizim vergi 'sistemimize göre, zaten 
bir tecil müessesesi vardır; güç durumda olan mükel
lefler müessesesi de vardır. Güç durumda olduğunu 
iddia eden herhangi bir vergi mükellefi Maliyeye mü
racaat eder; Maliyenin yetkili denetim elemanları 
(hesap uzmanları olabilir, maliye müfettişleri olabi
lir, kontrol memurları olabilir) incelerler; gerçekten 
güç durumda ise bir rapor düzenler ve o rapora da
yanarak, bakanlık teknik olarak, tamamen teknik se
viyede onu bir yıla 'kadar veya en fazla iki yıla ka
dar tecil eder ve normal cari tecil faizi üzerinden 
de faiz yürütür. 

Şimdi, tasarının bu maddesi ile, güç durumda ol
duğu normal vergi inceleme elemanlarınca değil, iki 
sayın balkanın meydana getirdiği bir kurul tarafın
dan tespit edilecek ve Sayın Başbakan da oanyladığı 
zaman, buna hem iki yıl yerine beş yıla kadar bir te
cil imkânı getireceğiz, hem de normal tecil faizinin 
yarısı oranında faiz uygulayacağız. Böyle bir uygu
lama, devletin, güç durumda olduğunu tespit ettiği 
müessese aleyhine bir haksızlık yaratacaktır. Devlet 
elemanı incelemiş, güç durumda olduğunu tespit et
miş, yüzde 54 tecil alınıyor. Devlet incelememiş, belki 
teknik katkısı olmuştur ama, kararın büyük bir bölü
mü siyasMir, ona, bumun yansı kadar tecil faizi uy
gulayacaksınız. Bu, vergi sistemimize tamamen ters 
düşen ve devletin güç durumda dediği kişinin aleyhine 
bir durum yaratır ki, bu normal bir şey değildir. 

Bu durumu düzeltmek için yüce Meclise de bir 
önerge takdim ettik. Hiç olmazsa normal tecil faizi 
aynı kalmadı. Zaten bu tür şirketlere birtakım im
kânlar getiriliyor. Diğer normal vergi sistemimizdeki 
mevcut hükme göre, güç durumda olup, borçları te
cil edilenlere bir başka imkân getirmiyorsunuz; sade
ce, iki yıla kadar süre uzatıyorsunuz ve bir de yüzde 
54'lük bir tecil faizi uyguluyorsunuz; ama bunlara 
birçok imkânlar sağlanıyor; fakat tecil faizini tek 
tutmak lazımdır. Şimdi iki tane tecil faizi, yarın üçün
cü bir uygulaması gelir. Yani, bir tek tecil faizli uy
gulansın. Bu nedenle yüce Meclise bir önerge sun
duk. Öyle tahmin edüyorum ki, yüce Meclisimiz de 
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buna iltifat ederler, bu farklı durumu önlemiş olu
ruz ve vergi sistemimizin genel dengesini de bozmuş 
v>lımayız. 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oral. 
SHP Grubu adına, Sayın Aydın Güven Gürkan, 

buyurunuz efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜR
KAN (Antalya) — Sayın Başkan, sayın mlilletvekil
leri; önce, 6 ncı madde vesilesiyle söz almışken, Ge
nel Kurula bir ufak hatırlatma yapmak istiyorum : 
Bir sayın milletvekili Sanayi ve Ticaret Bakanı Sa
yın Aral'a bir soru yöneltiyor ve «Şirket ikuntarma 
programı için devlet jıe kadarlık vergi gelirinden vaz
geçecektir?..» diyor. Buna, devletin bakanının cevap 
verdiği tarih, 2 Mart; yani bundan çok az bir süre 
önce... Cevap veriyor devletin bakanı, hükümet; 
biz hükümete güvenmek istiyoruz; hükümetin söyle
diği sözlerin inandırıcı ve güven verici olmasını bek
liyoruz. Sayın Bakan cevap veriyor; «Hükümet prog
ramında şirket kurtarma adı altında bir program ol
madığı gibi, vergi gelirlerinden vazgeçmek de asla 
söz konusu değildir.» Şimdi, her şey bu ciddiyet içlin
de götürülüyor; her şey saklanarak, her şey oldubit
tilere getirilerek... Hiçibir şey usulüne uygun bir bi
çimde götürülmüyor ve sanılıyor ki Türkiye'de mesa
fe alındı. Alınmıyor; alınmadığını da yakın tarihte 
göreceğiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 6 ncı madde, 
- Sayın Sümer Oral da değindiler - devlettin vergi ala
caklarını ve Sosyal Sigortaların prim alacaklarını beş 
yıl süreyle erteliyor, ayrıca da, Maliye Bakanlığı ta
rafından öngörülmüş tecil faizini yarı yarıya indiri
yor. 

Şimdi, iki soruyu yüksek kurulunuza sormak isti
yorum : Yani, bir devlet bu ölçüde zengin midir ki, 
önüne gelen herkese imtiyaz tanıyacak; önüne gelen 
herkese ayrıcalık tanıyacak ve ondan sonra da o dev
let ayakta kalacak? Böyle bir devletin, bu kadar cö
mert bir devletin Maliye Bakanının, bu kürsüye ge
lip, getirdiği bütçede 2,5 trilyon lira iç borçlanmayı 
yüzde 51-52 faizle önermemesi lazımdı. (SHP sı
ralarımdan «Bravo» sesleri, alkışlar) Sen bir taraftan 
yüzde 51 faizli, yüzde 52 faizli her yıl 2,5 - 3 trilyon 
iç istikraz yapacaksın, (borçlanacaksın) ondan sonra, 
- bu yasa tasarısında olduğu gibi - nerede Kurumlar 
Vergisinden, Gelir Vergisi stopajından vazgeçmek 

mümkünse ondan vazgeçeceksin ve bu düzenin adı 
halkça bir düzen olacak ve bu düzene halk inanacak 
ve bu hükümetin tarafsızlığına, sermayeden yana ol
madığına bu halk güven besleyecek... Bu mümkün 
değildir. 

Saüın Bakana ikinci soruyu soruyorum; - Sayın 
Sümer Oral da değindiler - yani, normal olarak işle
rini götüren şirketler, bankayı dolandırmamış, banka 
müdürleriyle işbirliği yaparak kredi almamış, aldığı 
kredileri köşkler için, İsviçre'ye para kaçırmak için 
kullanmamış şirketler bakımından iki yıl için ertele
niyor, iki yıl için tecil ediliyor ve faiz oranı, bu şir
ketlerin iki katı... Nasıl bir mantıktır? O da nakit sı
kıntısında. 6183 sayılı Yasayla ona iki yıl süre tanı
yorsun; onun günalhı ne? Onun günahı, banka mü
dürleriyle işbirliği yapıp, kredi vurgunu yapmamak 
mı? (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) İs
viçre'ye para kaçırmamak mı? Onun günahı ne? 

Sayın Bakan 'bu kürsüde, uzunca bir süre, «Ka
mu kaynaklarının kullanılması söz konusu değil» de
di. Çok şükür, sonradan yasayı okuma fırsatı elde 
etti ve kamu kaynaklarının kullanıldığını kendisi de 
açıkça söyledi; «Biz siyasal kurum olarak müdahale 
ediyoruz; çünkü kamu kaynaklarını kullandırıyoruz» 
dediler. 

Değerli milletvekilleri, bakınız burada sigorîta ge
lirlerinden, Kurumlar Vergisinden vazgeçiyorsunuz. 
Madde 8'de neler verdiğinizi de sayıyorum. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Harçları almı
yorlar. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Şir
ket kurtarma adı altında devlet kesesinden neler veri
yorsunuz; tecil ettiniz bunları. 8 inci maddede, yapı
lan işlemlerden alınan harçlar, damga resmi, banka 
ve sigorta muameleleri vergisi, bütün bunlardan yapı
lan bu işlemler muaftır diyorsunuz. Daha bitmedi. 
Bankaların tahakkuk ettiremeyip, tahsil edemedikleri 
faiz gelirleri, bu batık şirketlerden... Şimdi, bunları 
sen tahakkuk eittirfirsin ve bunlardan da Gelir Vergisi 
stopajı yapılmaz, Kurumlar Vergisi alınmaz diyorsu
nuz. Arkasından, bunlar, bu batık şirketler, üç beş 
tane banka müdürüyle anlaşarak kredileri almış ve 
bu kredileri gönlünce kullanmış olan bu şirketler ve 
bunları kurtaran bankalar, hisse sentlerini yarın satışa 
çıkardıkları zaman, bir kuruş Gelir Vergisi ve Ku
rumlar Vergisi ödemeyecekler. Bununla da olsa ikti
fa edeceğim. Bunun dışında, hiç değilse şirket kurta
rılıyor, hiç değilse devlet nakit vermesin... Hayır, iki 
noktada daha devlet nakit vermeye zorlanıyor. 
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MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Hırsıza 
yardım. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Şim
di soruyorum; ciddî bir hükümet, Devlet Yatırım 
Eankıasıyla ilgili bir düzenlemeyi, ihracata dönük bir 
banka diye getirir mi idi? Açıkça getirirdi amaçları 
arasına; bu iş de olduğu söylenirdi. Devlet Yatırım 
Bankasından, bu şirketlerin kurtarılması için ortak 
yapılacaktır ve kaynak aktarılacaktır. 

Bitmedi : Bu bankalar bu şirketleri uzun bir süre 
götüremezler; satmak mecburiyetindeler. Götüremez
ler, satacaklar. Satarken de düşünülmüş sevgili mil
letvekili arkadaşlarım; o zaman da, Kamu Ortaklığı 
Fonu bu hisseleri saJtın alacak. 

Simdi bir noktayı öğrenmek istiyorum Sayın Ba
kandan : Ekonomide, şirket batar. Eğer bir tane, üç 
tane, beş tane, yirmi tane batıyorsa buna kimsenin 
müdahale etme hakkı yoktur; batarlar giderler, ama 
bir toplu iflas olayı ile karşı karşıya iseniz... Bakınız 
TÖBANK - getireceğiz Meclise - daha bir hafta önce 
kurtarıldı ve bana banka müdürleri, telefon ediyorlar, 
- çok ciddî bankaların müdürleri - diyorlar ki, «Sayın 
Gürkan, siz 'bu işin üstüne gidiyorsunuz, ama banka
lar gerçekten çok kritik bir durumda. Lütfen, bu ban
kalar meselesinin üstüne gitmeyin fazla. Hepimiz be
raber batacağız.» Sizin batmasını düşünemeyeceğiniz 
ölçüde güçlü bankaların yetkilileri bana bu ricada 
bulunuyorlar. Banka kurtarıyoruz; öteki bankaların 

- Anadolu Bankası hakkında gazetelerde okuyorsu
nuz - en güçlü bildiğiniz bankaların durumu biliniyor. 
Burada, şirketleri kurtarıyorsunuz. Nedlir, sorun ne
dir? O zaman .sorun, bu inattan vazgeçme sorunudur; 
ekonomi politikaları üstünde, maliye politikaları üs
tünde, soğukkanlılıkla yeniden düşünme sorunudur. 
Bu kanunla kimseyi de memnun edemiyorsunuz. : ' 

Bundan bir ay önce, eski Odalar Birliği başkanıyla 
görüşltüm, dedim ki, «Bu yasa tasarısı için ne diyor
sunuz? Sizin için getiriliyor, şirketleri ve bankaları 
kurtarmak için» Dedi ki, «Hükümete bu konuda bir 
tek şeyli söyledim, dedim ki, bu ekonomi politikaları 
üzerinde düşünmemekte ısrar ederseniz, altı ay sonra 
böyle bir yasa daha getireceksiniz, bir yıl sonra bir 
yasa daha getireceksiniz» Hükümetin bir tutarlılığı 
olması lazım. 

Bakınız bir cümle okumak istiyorum : Türkiye 
Cumhuriyetimin blir Maliye Bakanı gazeteye diyor ki, 
«Kriz dönemine tedavi uyguluyoruz.» Kriz dönemi... 
Kriz dönemi var Türkiye'de: öyle mi? «işler çok iyi 

gidiyor» diyordunuz... İşte, bakanınız söylüyor bunu; 
«Kriz dönemi» diyor. 

O halde kriz varsa, krizi yaratan politikalar üs
tünde düşünmek lazım. 

Bir Maliye Bakanı bakın ne diyor : 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 

Hangi Maliye Bakanı? 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — «Ala

caklı bankalar bu şirketlere kredi vermişler.» Niçin ver
mişler, ne zaman vermişler bu tartışılabilir; onun ka
bahati, bunun kabahati, politikacıların kabahati, hü
kümetlerin kabahatli; hep bunlar tartışılabilir; ama, 
işin içinde fiilî bir durum var, - insan şaşırıyor, ne 

. yapacağını bilemiyor - o da şudur : Ekonomimizi, ma
liyemizi emanet ettiğimiz Mıalliye Bakanımızın, çok 
bilgili, çok ehliyetli bir biçimde Türk ekonomisine ba
kışı (!) 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP ve DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 

DSP Grubu adına Sayın Hasan Altay, buyurun 
efendim. 

DSP GRUBU ADINA HAİSAN ALTAY (Sam
sun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi 
saygıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, demokratik düzenin ve de
mokratik devletin temel amacı ve ortaya çıkış nede
ni, haklı, adil vergi alınması esasına dayanır. De
mokrasiler, kralların - özellikle vergi alımındaki -
gücünü sınırlamak için konulmuş, parlamentolar 
eliyle geliştirilmiştir ve bu amaçla vardır. Ülkemiz
de de parlamenter rejime dayalı hükümetin, hele 

[ hele Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında, «Herkes 
gücüne göre vergi ödemelidir» hükmü karşısında, ver
gi adaletini sağlamak için elinden geleni yapması zo
runluluğu vardır. 

Sayın milletvekilleri, şöyle bir göz atınız, de
mokrasi ile yönetilen demokratik ülkeleri göz önüne 
alınız; hemen hemen hepsinde tüm devlet gelirleri
nin yüzde 50 kadarı - yaklaşık, istatistik! tartışmaya 
girmek istemiyorum - dolaylı vergi şeklinde, yüzde 
50 kadarı da servet ve gelirden alınan vergi olarak 
alınabiliyor, Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin 
hemen hemen hiçbir döneminde bu kadar vergi 
adaletsizliği, vergi dağılımı olmamıştır. Bu iktidar 

I döneminde, Banka İşlemleri Vergisi, sermaye sahip-
I leri lehine kaldırılmış, sermaye şirketlerine çeşitli mu-
I aflıklar getirilmiş, hatta ve hatta serbest meslek sa-
J hibi avukat, mühendis veya belli kişilere Hayat 
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Srtandardı Vergisi getirilmiştir. Bunu ödeyemeyen
ler, tabelalarını indirmek, işyerlerini kapatmak zo
runda kalmıştır; ama varlıkları milyarlara varan ser
maye şirketlerine hiçbir hayat standardı veya en az 
vergi ödeme yükümlülüğü getirilmemiştir. Elimde bir 
örnek var1: iBir vatandaşıimız Terme'den geldi- ba
na ve diğer milletvekillerine de uğradı. Kendisi PTT 
acentesi devletten aldığını sattığı halde, sen, Gell'ı'r Ver
gisine tabisin, asgarî hayat standardına göre vergi 
ödeyeceksin diye sürüm sürüm süründürülüyor bu 
arkadaşım ve bu gibi yüzlercesi. 

Sermaye şirketlerine hu ayrıcalıklar da yetmemiş, 
- Sayın Gürkân'ın da belirttiği gibi - gelecek mad
delerde tamamen vergi muaflıkları getirilmiş. 

Değerli arkadaşlarım, nedir bu sermaye şirket
lerinin özelliği? Amacı ne? Sizin sisteminize de ay
kırı bu. Bu şekilde kaynak israfı, kaynak transferi, 
enflasyonu azdırıyor. Sayın Turgut ÖzaPın Hükü
met Programında da, «enflasyon azdıkça sosyal ada
letim gerçekleşmeyeceği, halkın refaha kavuşamaya
cağı» açıkça belirtilmiş. Buna rağmen, enflasyonu 
azdırıcı bu tilp yöntemlerin sizlere ne kârı olacak
tır? 

Bakınız, Federal Almanya'da da benzeri olaylar 
gerçekleşti, çoğunuz gazetelerde okudunuz: Binlerce 
konuta sahip bir şirket, 'birkaç mark gibi sembolik 
fiyatla başka kuruluşlara devredildi. 

Değerli arkadaşlarım, bu serbest ekonomik dü
zeni ne ilk defa siz uyguluyorsunuz, ne de bunun 
yaratıcısı sizsiniz. Yine iddia ediyorum ki, dünyanın 
hiçbir yerinde, hiçbir demokratik düzen, fakirden 
bu kadar vergi alıp, zengini bu kadar destekleme
miştir ve sermayeye hiçbir şekilde bu kadar kolay
lık sağlamamıştır. 

Şimdi, bakınız değerli arkadaşlarım, diğer ko
nuşmacılar da belirttiler; normalde, çeşitli inceleme
lerden sonra vergi ertelemesinin süresi iki yıl, ama 
burada hükümet, gerekli gördüğünde ve istediğin
de beş yıla kadar, yarı faizle ve diğer avantajları 
ile birlikte vergi erteleme yöntemi getiriyor. Şimdi, 
en az aylık alan işçiden peşin vergi alırken, hiçbir 
şekilde indirim, erteleme veya muaflık düşünmüyor
sunuz da, bu sermaye şirketlerine - sermaye şirketi 
odukları da belli değil bunların, birçoğu spekülatif 
amaçlı şirketler - neden düşünüyorsunuz? 

Bakınız bir örnek vereyim: Sayın Başbakan bu
rada «Villalarını, konutlarını satsınlar» diye açıkla
dılar. Evet satıyor; Sayım Erdoğan Demirören'in vil
la inşaatları var; normal bir kârla veya yüksek bir 

kârla satıyor. Mal varlığı da, birkaç milyarı, belki de 
100 milyarı sollamış durumda; ama bunlar yetme
miş, ayrıca birtakım haklar, birtakım imtiyazlar ta
nıyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, bunu yapmaya 
hiçbir şekilde gerek yok. Zannediyor musunuz ki, 
bu şirketleri kurtaracaksınız da, bunlar önce sizi gur-
taracak, sonra ülkeyi kurtaracak? Hayır değerli ar
kadaşlarım. Eğer, bu düşünceye gerçekten inanıyor
sanız, yanılıyorsunuz. Bu, Nasreddin Hocanın, yoldan 
geçerken çalıya takılacak koyunların yünlerini top
layıp da borcunu ödeme hikâyesine benziyor. (DSP 
ve iSHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bunda İsrar ederseniz, «Ortadirek» diyerek, biz
leri ve sizleri de seçerek buraya gönderen, gerçek 
kurtarılması gereken halkımıza karşı görevinizi yap
madığınızdan dolayı, yine Nasreddin Hoca gibi, bin
diğiniz dalı kesmiş olursunuz. 

Değerli arkadaşlarım, bu kadar önlemlerle ve bu 
kadar zorlamalarla oynanan bu özel sektörcülük oyu
nunun hiçbir faydası olmayacaktır. Aksine, daha 
önce de belirttiğim gibi, sizin dışarıya açılma, enteg
re olma işleminiz de gerçekleşmeyecektir; çünkü, 
- bakınız yine bir örnek vereyim - bir Batı Alman 
gazetesi, Alman sermayesinin Türkiye'ye gelmemesinin 
başlıca nedenlerinden biri olarak, Türkiye'deki enf
lasyonu ve spekülasyonik hareketleri gösteriyor. 
Öyle ise, siz kendi kendinizi de bu tip yasalarla 
çiğniyor, inkâr ediyorsunuz. Bu durumda, yapılması 
gereken, gerçekten, sermaye piyasasında veya para -
kredi politikasında esas önlemler nelerdir, bunları 
düşünüp, bunları uygulamanızdır. Aksi halde, değer
li arkadaşlarımın da belirttiği gibi, sık sık o tip kur
tarma hareketleri gündeme gelir. Bunları yapmak 
zorunda kalırsınız veya sizden sonra gelen iktidar
ların bazıları da, belki daha büyük tavizler vermek 
durumunda kalır ve bu işlerin hiç kimseye ve ülke
ye hiçbir faydası olmaz. 

Değerli arkadaşlarım, hepiniz de biliyorsunuz, 
enflasyonu İndirmenin, önlemenin başlıca yöntem
lerimden ikisi para - kredi politikaları ve vergi poli
tikasıdır, Bunlardan bu şekilde vazgeçtiğinizde, enf
lasyonu önlemek istemediğiniz ortaya çıkacaktır. 

Sayın Bakan, sık sık, bu kurtarma işleminin sos
yal nedenleri olduğunu belirttiler. Bence, aktarılan, 
kaybedilen bu kaymakların yarısını orman köylüsüne 
vermiş olsaydınız hiçbir sorunları kalmazdı. Bakınız, 
bizim ülkemizde, Danimarka'dan daha fazla şehir
leşme, daha doğrusu gecekondulaşma var. Nedeni de 
tarımı, özellikle tarım kesimini ihmal edip, tüm kay-
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nakları bu şekilde çarçur ettirmeniz ve buna göz 
yummanızdır. 

Değerli arkadaşlarım, 'bu maddenin ikinci ve 
önemli 'bir yanı da, sigorta primleri gibi sosyal gü
venliği sağlayıcı, sosyal devlet olmanın temellerini 
oluşturacak primlerin de ertelenmesi, bu enflasyon 
karşısında vazgeçilmesi olayıdır. Zaten kendini zor 
götürmekte olan Sosyal Sigortalar Kurumu 'gibi ku
rumlar, bu şekilde, bir batağın içine sürüklenmiş 
olacaklardır. Bu nedenle, hiçbir katkıda bulunama
dığımız bu îkesimin kanunî haklarıma el uzatmaya 
»hiçbir şekilde hakkımız yoktur. 

Bu gerekçelerle bu maddenin tümünün metinden 
çıkarılmasını dilemekteyiz. 

(Saygılar sunarım. (DSP ve SHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altay. 
İMAlLtYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTOEBE ALCTEMOÇİN (IBursa) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KORTOEBE AUPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın (Baş
kan, Yüce Meclisin çok değerli üyeleri; sözlerime 
başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

IDeğerli milletvekilleri, 6 ncı madde ile ilgili ola
rak muhterem (konuşmacılar görüşlerini serdettiler. 
Sayın Oral, «İnceleme elemanları, bu kuruluşların 
durumlarını incelemeyecek; iki bakan inceleyecek» 
buyurdular. Halbuki, bu kürsüde, kanunun genel 
açıklamalarını yaparken - gayet net hatırlıyorum -
bu konuyu açıklamıştım. Her iki bakanın da kulla-/ 
nabileceği birçok kurul vardır, birçok kurum vardır. 
'Bunlardan bir tanesi Hesap Uzmanları Kuruludur, 
bir tanesi Maliye Müfettişleri Kuruludur, bir tanesi 
gelirler kontrolörleridir. 'Bunların dışında, kontrol 
elemanları vardır, Hazinenin murakıpları vardır, 
bankaların yeminli malî murakıpları vardır, Kalkın
ma Bankası gibi kuruluşların teknik kadroları var
dır, kamu iktisadî teşebbüsleri nezdinde teknik ele
manlar mevcuttur. Bunlardan herhangi birilerini kul
lanmak suretiyle, kurul üyesi bakanlar, kendilerine 
getirilen -teklifi, en ince detaylarına kadar inceletme 
imkânına sa'hiptir. Taraflar anlaştıktan sonra, bu ku
rul elindeki imkânları kullanmak suretiyle, getirilen 
teklifi en ince teferruatına kadar inceletir ve bu işin* 

* içinde bir muvazaa olup olmadığına bakar; hakika
ten 'bu alınan karar 'o şirketi, o kuruluşu ekonomi

ye kazandıracak bir karar ise teklifi kabul eder, de
miştik. Dolayısıyla, iki 'bakanın oturup böyle bir in
celeme yapması - merkez elemanlarının yapmayip da 
bakanın yapması - söz konusu değildir. Burada bir 
ufak kelime oyunu vardır pek tabiî, ço'k zarif bir 
kelime oyunu. 

Bundan önceki maddede de çok değerli bir mil
letvekilimiz bir önerge verdi, biz katılmadık. Öner
gede, «Hesap Uzmanları Kurulu tarafından hesap
lara bakılsın» deniliyordu. Hesap uzmanları da ba
kabilir, 'biraz önce ifade ettiğim gibi, diğer merkezî 
inceleme kurulları da bunlara bakabilir. 

İBRAHÎIM URAL (İstanbul) — Niye katılma
dınız o zaman? 

İM ALİ'YE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTÖEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — «Sadece 
hesap uzmanları» desek, 'bir kısıtlama getirirdik. Bu 
işe genelde bakmak lazım. 

Efendim, yine, Sayın Oral konuşmasının arasın
da «Karar siyasidir» ifadesini kullandılar. Karar si
yasî değildir. Biraz önce ifade ettiğim gibi, her yö
nüyle, enine boyuna incelenmiş; uzmanlar tarafından 
incelenmiş olan ıkararın, Türk ekonomisi açısından 
faydalı olup olmadığı, işin içinde bir muvazaa olup 
olmadığı incelenip karara bağlanacaktır. 

Efendim, «Meseleye, Kurumlar Vergisinden vaz
geçmek gibi bakılıyor» denildi. Aslında 6183 sayılı 
Kanun, Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanundur. Çergi gelirleri, vergi alacakları, amme ala
caklarının bir bölümüdür. Hatırlayacaksınız, biz 
30.5.1985 tarihinde 3209 sayılı Kanunla bir değişik
lik yaptık; vergi alacaklarının dışındaki amme ala
caklarının bir kısmının beş seneye kadar ertelenebil
irle imkânını getirdi'k. Burada da, gene konuşmamın, 
genel açıklamamın bir bölümünde izah ettiğim gi
bi, birtakım fedakârlılklar yapılmaktadır. Bir kurulu
şa yüzde '100 sahip olan kimseler, o kuruluşun eko
nomiye kazandırılması için yüzde 100 sahiplikten 
vazgeçmekte, maksimum yüzde 49; kim bilir, belki 
şartlara göre daha düşük seviyelerde hisse sahibi ol
maya razı olmaktadırlar. Banka, alacaklarını bir sü
re hisseye kaydetmekte ve o şirket tekrar çalışıp ka
zanmaya başladıktan sonra alacaklarını tahsil etmeyi 
öngörmekte, devlet de, 'böyle bir anlaşmayı mümkün 
kılabilecek bir fedakârlığı göze almakta ve gereki
yor ise, beş yıla kadar taksitlendirmeyi kabullenmek
tedir. 

'Burada, yine dikkatinizi çok çekecek bir husus 
vardır; Sayın Gürkan da aynı ifadeyi ıgenel konuş-
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masında tekrar etti. «'Siz, beş sene erteliyorsunuz» 
diyor. Beş senelik bir süre içine yayıyoruz, taksit
tendir iyoruz, ertelemiyoruz; vergi alacağımızdan ve
ya Sosyal Sigortalar primleri alacağımızdan vazgeç
iliyoruz, buınu beş yıla kadar t'afcsMenıdiıimek imkâ
nını getdnmıeye çalışıyoruz. 

«Efendim, işte »her olay için ayrı ayrı bir faiz 
miktarı tespit edeceksiniz» deniliyor; öyle bir şey 
yok. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Nasıl yürü
teceksiniz o zaman? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE AUPTEMOÇİN (Bevamla) — «Tecil 
faizinin yarısına kadar indirmeye yetkilidir» denili
yor metinde. Her yılın başında, Bakanlar Kurulu 
oturacak, bu yıl şu oran uygulansın diyecek; her 
olay için ayrı ayrı değil. Bir oran tespit edilecek, 
bu olay için, bu oran bu sene uygulanır denilecek 
ve bu iş 'bitecek. Her olay sübjektif bir hadise değil
dir, Bakanlar Kurulu eğer uygun görür ise, yarısına 
kadar indirmeye yetkili olacak, «indirecek» de de
miyor, burada 'bir yetki istiyor. 

Sayın Aydın Güven Gürkan'ın konuşmasını din
ledik; aslında sayın milletvekilimiz çok değerli bir 
hocamız; ancak sayın hocamızın, buradan, Meclis 
kürsüsünden, gazeteden cümleler, pasajlar okumasını, 
açıkça yadırgadım. Kendisini ben hep çok dikkatli 
'bir izleyici olarak görüyorum. 'Bunları gazeteden 
okumaya gerek yok. Bunları ben bu kürsüden siz
lere anlattım, ifade ettim; genel konuşmada ortaya 
koydum. Çeşitli sebepler burada ortaya konuluyor; 
hatta birçok sayın konuşmacı kalkıp, bu kürsüden, 
«Madem öyle bu şirketleri neden hatırdınız?» dahi 
diyebiliyor. Biz bir şirket batırmadık, şirketleri de 
batırmadık. 

İBRAHİM ORAL (İstanbul) — Bu politika 
battı. 

MÜNİR SEVİNÇ Eskişehir) — Niye kurtarı
yorsunuz o zaman? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Defalar
ca söyledim,, ama defalarca söylediğimi size anlat
mak mümkün olmuyor. Çok değerli milletvekillerin
den bazı arkadaşlar, ısrarla anlamak istemiyorlar. 

Il980'li senelerden önceki olayları anlattım. Va
tandaşın tasarruflarına hemen hemen hiç mertebesin
de verilen faizleri; daha sonra bu gasp edilen tasar
rufları gene çok ucuz, enflasyonun çok altında birta
kım faizlerle,kredi olarak veren 'bankaların durum

larını ve özkaynak - kredi münasebetleri fevkalade 
bozuk bir hale gelen şirketleri anlattım. Tarihçesini 
anlattım, Bunlar hakikat dışı olan şeyler değil ki. 

HÜSAMETTİN CÎNDORUK (Samsun) — An
lat, anlat... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Bu şir
ketler kredi - özkaynak dengelerini düzeltmek için,' 
vadesi gelmiş kredi borçlarımı ödeyebilmek için, 
bankalardan, yeniden yeniden krediler almışlardır; bu 
da bir gerçektir. (SHP sıralarından gürültüler) 

Ben dedim ki, efendim şunu suçlamak bunu suç
lamak geçmişi çok fazla eleştirmek yakışmıyor. 
Şartlar ne idi ise bir tarafa bırakalım, sebepler ne 
idi ise bir tarafa bırakalım. Bunları tartışırız; tartış
maktan hiç de çekinmeyiz. Hatta politik olarak bun
ları açıkça .ortaya koymak bizi çok fazla memnun 
eder. Biz, eskiden yapılmış çok fahiş yanlışlıkları 
buralarda rahatlıkla anlatırız, ama bırakınız, konu 
bu değil; geçmişte olmuş. Şimdi bir durum var, ge
liniz hop beraber bakalım. Bir karmaşa vardır, mev
cut kanunlarla bu karmaşaları çözemiyoruz. İcra 
iflasa gittiğimiz zaman seneler alıyor, alacaklılar, 
borçlular alt alta diziliyor, mallar satışa çıkarılıyor, 
işçiler çalışamıyor, işletme duruyor; bütün bunları 
tekrar tekrar söylüyorum, ama kabul etmek bazı mil-
leDvekillerimizin işine gelmiyor. 

Bu kürsüye çıkmak, yüksek sesle konuşmak, ba
ğırmak, kürsüye yumruk atmak güzel şey; tabiî ki 
güzel bir antrenman da oluyor, ama ne olursunuz, 
konuda esasa gelelim, şu 6 ncı maddede açıkça ifade 
edilmiş, tekrar ediyorum, biz ne vergi alacağından, 
ne de sigorta alacağından vazgeçmiyoruz. 

AYHAN FIRAT .(Malatya) — O zaman taksit-
lendirelim diyelim oraya; «tecil edelim» diyorsunuz. 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Yal
nız yüzde 5ö'ye kadar indireceksiniz, yüzde 50. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Devamla) — Çok 
değerli Başkanım, sayın milletvekilleri; Türkçe, açık, 
anlaşılmayan esrarengiz cümleler yok burada. Bakı
nız, diyor ki: «Beş yılı geçmemek üzere tecil etmeye 
yetkilidir.» Neye göre?... 

AYHAN ' FIRAT '(Malatya) — Taksitlendirme 
başka şey, tecil etme başka şey Sayın Bakan. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE AUPTEMOÇİN (Devamla) — .... 6183 
sayılı Kanuna 'göre. 61'83 sayılı Kanun hangi ka
nundur, açınız lütfen okuyunuz. 

— 534 — 



T. B. M. M. B : 76 12 . 3 . 1987 0 : 1 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Vergi borcu olan I 
vatandaşı da 'kurtaralım o zaman, aynı mantıkla. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KORTCEBE ALPTEMOÇİN ^Devamla) — Efen- i 
dim, Sayın Altay fevkalade güzel bir konuşma yap
tı Sonunda bir konuya biraz dokunmak istiyorum, 
yine biraz önceki cümleme dönmek mecburiyetinde
yim. Buyuruyorlar kr: «Bakan buraya çıkıyor, bir 
de sosyal yönü vardır bu maddenin diyor! (Halbuki, 
bu tasarının sosyal yönü yoktur, kaybedilen kay
nakları orman kesimine verseydiniz daha iyi eder
diniz.»1 

Yani, tekrar soruyorum, hangi kaynaklan kay
bediyoruz?1 

HASAN ALTAY (Samsun) — Kredileri, vergi
leri. ,v 

(MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Kim 
vergilerden, vergi alacaklarından vazgeçiyor? Kim 
Sosyal Sigorta primleri alacaklarından vazgeçiyor? 
Hiç alamayacağınız birtakım şeyleri alabilir hale gel
mek, çalışmaktan uzaklaşacak olan şirketleri çalış
tırmak, - yine söylüyorum - yüzlerce ve binlerce iş
çiyi sokağa dökmek yerine, böyle 'bir çözüm yolu
nu bulup bunları çalıştırabilirsek kötü mü etmiş 
oluruz? (ANAP sıralarından alkışlar) tşte bu, sos
yal tarafı olan bir hadisedir; ama çıkarız burada söy
leriz, «Milletin alacaklarını sokağa döküyoruz, ona 
buna peşkeş çekiyoruz, bu bir işte ne operasyonu
dur...» Yapmayınız Allah aşkına. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Bankerleri de 
böyle yaptınız siz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Bu tek
nik bir tasarıdır. Bu, tasarının en teknik maddele
rinden bir tanesidir. Bu kürsüye çıkıp, «Anlaşılma
dık birtakım ifadeler var. Biz buradan bunu şöyle 
anlıyoruz» falan diyerekten konuşmayınız. Çünkü, 
değerli arkadaşlar, madde gayet aç;k, Türkçesi net, 
zaman zaman acele olabilir, zaman zaman yanlış 
anlaşılabilecek eksik ifadeler kullanılabilir; ama 6 
ncı madde o kadar sarih ki, ben gene hayret edi
yorum; bu kadar uzun bir konuşma yapmaya nasıl 
lüzum görüyoruz. Hakikaten, anlamak çok zor. 

CAHİT TUTUM .(Balıkesir) — Sayın Bakan, ça-
Jıştıramazsanız ne yapacaksınız? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Devamla) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin çok sayın milletvekilleri; 6 
ncı madde ile ilgili olarak görüşlerimi arz ettim. 

Beni dinlediğiniz için saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahsı adına Sayın Türkân Arıkan. (SHP sıraların

dan alkışlajr) 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; ben Sayın Baka
nımızın bitirdiği yerden başlamak istiyorum. 

«Neden uzatıyoruz?» dediler. Neden uzattığımı
zı, belgeleriyle, izin verirseniz açıklayacağım. 

1985 yılına ait, bankalarla ilgili Yüksek Denet
leme Kurulunun teftiş, tetkik raporları var, onları 
okuyorum: 

Tahsili gecikmiş alacaklar : 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 90 milyar, 
Anadolu Bankası öl milyar, 
Türkiye Emlak Kredi Bankası 45 milyar, 
Yapı Kredi Bankası 16 milyar, 
Denizcilik Bankası 34 milyar, 
Türkiye İş Bankası 51 milyar, 
Pamukbank 11 milyar; vesaire.̂  
Toplama bakıyoruz, 404 milyar. 1985 yık sonun

da, tahsili gecikmiş alacakların, tehlikeye girmiş ala
cakların boyutu bu. Bu ne demektir bilir misiniz? 
1986 yılında, bu, 600 milyara ulaştı demektir. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (İsparta) — Karde
şin de tesir etti bunlara. 

BAŞKAN — Lütfen efendim,.. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
İsimlere bakalım, birkaç da isim vereyim size: Hor-
taş, Kemal Horzum - Desan grubu 56 milyar, De-
mirören grubu 15 milyara yakın, Sotokan Anonim 
Şirketi 2,7 milyar, Mehmet Köseoğlu 2,3 milyar... 
Listeleri şurada bakınız, lütfen biraz zahmet buyu
run da o raporları okuyun, lütfen. Bütün listeler 
burada var, bunlar resmî kayıtlardır, başka bir şey 
değil. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTOEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Sayın Ho-

I cam, bağırma Allah aşkına, bağırmadan konuş gö
zünü seveyim, mikrofonu çek, ne olursun bağırma. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen' müdahale et
meyiniz. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Sayın Bakan, anlamıyorsunuz, kulaklarınızda pamuk 
var, anlamıyorsunuz. (SHP, DYP sıralarından alkış-
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET | 
KURTCEBE ADPTEMOÇIN (Bursa) — Bağırınca I 
detone (ses patlaması) oluyor efendim, sesiniz anla- I 
şılmıyor, onun için bağırmayınız diyorum, bağırma- I 
sanız çok iyi olur. I 

'BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan, lütfen I 
vazifeme müdahale etmeyiniz. I 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPTEMOÇİN (Bursa) — Efendim ba- I 
ğırma diyorum. Ahllaşıllmııyor, ses çok bozuluyor I 
efendim, ses detone oluyor da onun iç'iın efendim, I 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — I 
Sayın Bakan dediler ki, «iBu şirketlerin, kurtarıla- 1 
cak şirketlerin hiçbir zararı yok.» Bal gibi zararı I 
var, ekonomiye zararı var, Bir kere vergi borçlarını I 
erteliyorsunuz. Eğer vergi borçlarını bu yıl alma- I 
yıp da beş 'y^ sonra alıyorsanız, o beş yıl sonra- I 
ki paranın satın ailma gücü bugünküne eşit değildir. I 
Üstelik, tecil, faizini de yarıya indiriyorsunuz. Na
sıl diyebilirsiniz ki, kamu kaynaklarından vazgeçmi- I 
yoruz? Vazgeçiyorsunuz Sayın Bakanım. I 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTCEBE ALPHEMOÇÜN (Bursa) — indirme 
yetkisi almak istiyoruz. I 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Sosyal 'Sigorta Kurumuna olan borçlardan vazgeçi- I 
yorsunuz. Ben soruyorum; geçen yıl Çalışma Baka
nımız açıkladı; 160 milyar liralık Sosyal Sigortalar I 
Kurumu alacağının ne kadarı batıktır, ne kadarı bu 
tasarı kapsamına girmektedir? Bize bilgi verin lütfen. 

Soruyorum; diğer amme borçlarının boyutu ne
dir? Rakam verilmeden bir kanun tasarısı getirilir I 
mi, bunun tartışması yapılabilir mi? Bu, kamu kay
naklarının geç tahsil edilmesidir, faizden yüzde 50 I 
fedakârlık yapılmasıdır; eşitlik ilkesine aykırıdır. Dü
rüst çalışanları siz yüzde 54 ile tecil edeceksiniz, ama I 
burada, şirketini batırmış, parayı nerede kullanmış
sa kullanmış kişilerinkini yüzde 27 ile tecil edecek
siniz... I 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Adına da sos
yal diyecek. ı 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Anayasadaki eşitlik ilkesine de aykırıdır. (SHP, DYP I 
ve D&P sıralarından alkışlar) j 

BAŞKAN — Sayın Ankan, lütfen bağlayın efen
dim. I 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Bu, haksız rekabet demektir, dürüst çalışanı ceza
landırmaktır. Bu, belli ölçüde hastane yapılması [ 

demektir; bu, okul yapılmaması demektir; bu, yol 
yapılmaması demektir; bu, memura eksik ücret ve
rilmesi demektir. (SHP, DYP ve DSP sıralarından al
kışlar) Bir öğretmenüimliz intihar etti, Vicdaınlannız 
hiç sızlamadı mı, soruyorum? Ona vermiyoruz, ama 
geliyoruz burada milletin, kamunun, devletin parala
rını çarpur etmiş kişileri kurtarmaya çalışıyoruz. Ben 
burada bu konuda bağırırım, Sayın Bakanım. 

'BAŞKAN — Sayın Ankan, bitirin efendim lüt
fen. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 
Bu madde sizin teriminizle «şık» değil, bu madde 
pasaklı bir madde, pasaklı, 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP, DYP 
ve DSP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Ken-
dinsin pasaklı. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ankan. 
Sayın Vural Ankan?... Yok. 
ISayın Ayhan Fırat, buyurun efendim. (SHP sı

ralarından alkışlar) 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; biraz önce Sayın Bakan, bura
da «karşılığını alamadığımız meblâğları almak için bu 
tasarıyı getirdik» dediler. 

Sormak lazım, nasıl karşılığını alamadınız? «Kötü 
yönetimden dolayı bu şirketler battı, onun için kar
şılığını alamadık, şimdi buna katkı yaparak, işçileri de 
sokağa dökmekten kurtaracağız ve devletin alacağını 
da alacağız» diyor. Arkadaşlar bakın, «kötü yönetim
den dolayı» diyor, bunu on'beş gün önce de söyledi. 

Biraz önce iki tane önerge verdik. Neydi bir tane
si? Batık şirketlerin yönetiminde bulunan yönetim ku
rulu başkan ve üyeleriyle murahhas azalarının yeni 
kurulacak şirket yönetiminde görev almamasıydı; onu 
reddettiniz. Madem gerekçeniz buydu, niye reddetti
niz? Devletin milyarlarını yine kötü yönetimin eline 
vereceksiniz. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Onlar giderse na
muslular gelir, onun için. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Şimdi ikinci bir 

şey: 
Sanki kendi zamanlarında bu şirketler batmamış 

da, önceden batmış, altı senedir buraya kadar taşın
mış. Ydk arkadaşlar; açın üretime bakın. Yine söylü
yorum; 1980 yılında Türkiye'de gübre üretimi 8,5 
milyon tondu, sizin zamanınızda 7 milyon tona düştü, 
Yine söylüyorum; daha üç sene önce Türkiye'de trak-
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tör üretimi 56 bindi, 1986 yılında, sizin döneminizde 
- açın ba'kın - 23 bine düştü. 

SADETTİN AĞACIK (Kastamonu) — İhraç edi
yoruz beyefendi. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Ya, daha başka 
şeyler söyleyeceğim. (ANAP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efendim... 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Arkadaşlar, şunu 

söylüyorum; siz iktidara geldiğinizde, - acaba ben mi 
yanlış hatırlıyorum; yüce Meclise soruyorum - bura
da hükümet programınızı okurken, KİT'leri özel sek
töre devredeceğinizi söylemediniz mi? Söylediniz. Yan
lış mı duyduk? Şimdi, özel sektörü KİTleştiriyorsu-
nuz. Siz nasıl hükümetsiniz ki, üç sene sonrayı göre
miyorsunuz. (ANAP sıralarından gürültüler). 

Size bir şey daha söyleyeyim : İnanın, işçinin, me
murun gocuğu 250 gram helvayı yiyemiyor; katsayıyı 
artırırken, 62'yi 66'ya zorla çıkardınız; ama, bu şirket
lere, 2 trilyon liranın üstünde, tüyü bitmemiş yetimin 
hakkını verdiniz; buna hakkınız yok. «Enflasyonu 
yüzde 20'ye çekiyorum» dediniz; iki aylık enflasyon 
yüzde 9,7 oldu. 

İBRAHİM FEVZİ YAMAN (İsparta) — Yanlış, 
yanlış. 

AYHAN FİRAT (Devamla) — İşte, açın bakın 
Devlet İstatistik Enstitüsünün rakamlarına. 

BAŞKAN — Sayın Yaman, lütfen efendim... 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Şimdi soruyorum : 
Okulu neyle yapacaksınız, köye suyu nasıl götürecek
siniz, işçiye sağlı'k hizmetini nasıl vereceksiniz? (ANAP 
sıralarından gürültüler). Yolu nasıl yapacaksınız, bu 
fakir halkın sağlık hizmetlerini hangi parayla karşı
layacaksınız? Bunların hepsini, bu şirketlere veriyor
sunuz. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Onlar batı'k şirketleri kurtardı. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Bakın bir misal 

daha vereyim : Karakaya Barajı için 1981'de istimla
ke başlandı; sene 1987, hâlâ fakir köylünün devletten 
40 milyar lira alacağı var; onu ödemiyorsun. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — O namussuzluk 
yapmıyor da onun için. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — SSK'da 2 50a işçi 
ve işçi emeklisi var arkadaşım; 32 bin, 33 bin liraya 
talim ettiriyorsun. Yazık günah değil mi? İki ayda 
bir beyaz ürünler sanayiine, otomotiv sanayiine zam 
yaptırıyorsun? Ona göz yumuyorsun, öbür tarafta me
murun maaşını katsayı ile bağlıyorsun, işçinin aylığı

nı da asgari ücretle bağlıyorsun; bu kitleyi ona yedi-
riyorsun. Buna hakkın var mı? 

BAŞKAN — Sayın Fırat, bağlayınız. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Derhal bağlıyorum 

efendim. 
Bilesiniz ki, bu bankaların kâr hanesinde görülen 

- bilançolarını ilan ediyorlar - rakamlar hep şişirme
dir. Geri dönmeyen alacakların faizlerini oraya koya
rak, bu bankalar kârlı gözüküyor. 

Hepsini batıracaksınız. Size bir sene önce burada, 
«Bankalar batacak» diye söyledik. İşte, TÖBANK bat
tı; ama, siz TÖBANK'in yönetim kurulu üyesini bile 
dışta bırakmıyorsunuz, derhal yine yönetime alıyorsu
nuz. 

Şimdi, bakın arkadaşlar; iki sene önce İstanbul' 
da, Sayın Başbakanımızın da yanına alıp diyar diyar 
gezdirdiği bir sanayicinin Boğazda villası yandı; res
mini gazetelerde gördünüz; Demirören. Türkiye'de 
- bir ay önce Meclise getirdim - 35 milyonluk fakir 
halkı, tüpgaz rezaletiyle, 12 kiloluk tüpgaza 10' kilo 
gaz koyarak dolandıran o insanın tesisine, devletin 
memurları baskın yapmak için gitti, içeriye sokulma
dılar. İşte siz bu milyarları bunlara veriyorsunuz. 

Hepinize saygılar sunarım; hayırlı uğurlu olsun. 
(SHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Efendim, madde üzerinde verilmiş önergeler var, 

okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 6 ncı maddesinin ikinci paragrafının me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Sümer Oral Ma'hmud Altunakar 
Manisa Diyarbakır 

Ahmet Sarp C. Tayyar Sadıklar 
Diyarbakır Çanakkale 

A. Mazhar Haznedar 
Ordu 

Gerekçe : Vergi sistemimizde tek bir tecil faizi 
vardır. Borcunu zamanında ödeyemeyen mükelleflerin 
hesap durumları, yetkili vergi inceleme elemanlarınca 
tetkik edilip, gerçekten güç durumda iseler, borcu tak
side bağlanmakta ve bu borca tecil faizi uygulanmak
tadır. 

Devletin yetkili elemanlarınca güç durumda olduğu 
tespit edilen mükelleflere cari tecil faizi uygulanırken, 
objektif esaslardan uzak belli kriterlere başvurulma
dan tespit edilebilecek mükelleflere (A. Ş.) cari tecil 
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faizinin yarısı kadar faiz uygulanmak haksızlıktır. 
Önerge, te'k tecil faizi prensibini koruma amacı güt
mektedir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasarı

sında komisyon metnindeki 6 ncı maddenin sonuna 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Türkân Turgut Arı'kan 

Edirne 

Arif Atalay 
Adıyaman 

Vecihi Akın 
Konya 

Günseli Özkaya 
İstanbul 

Bilâl Şişman 
İstanbul 

«Bu maddeye göre, tecil edilen amme borçlarını 
vadelerinde ödemeyen şirketler ve yöneticileri hakkın
da, vergi mevzuatı ve ceza mevzuatı hükümlerine göre 
gereken işlemler yapılır». 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasarı

sında, komisyon metnindeki 6 ncı maddenin sonuna 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Turgut Arikan Vecihi Akın 
Edirne Konya 

Arif Atalay Günseli Özkaya 
Adıyaman İstanbul 

Bilâl Şişman 
İstanbul 

«Bu maddeye göre borçları tecil edilen şirketlerin 
isimleri, tecil edilen borç tutarları ve tecil faizleri Res
mî Gazetede derhal yayınlanır». 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasarı

sında, komisyon metnindeki 6 ncı maddenin birinci 
fıkrasındaki «beş yılı geçmemek üzere kurul tecil et
meye yetkilidir» ibaresinin, «üç yılı geçmemek üzere 
Bakanlar Kurulu tecil etmeye yetkilidir» şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Turgut Arikan 
Edirne 

Arif Atalay 
Adıyaman 

Vecihi Akın 
Konya 

Günseli özkaya 
İstanbul 

Bilâl Şişman 
İstanbul 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasarı

sında, komisyon metnindeki 6 ncı maddenin birinci 
fıkrasındaki «beş yılı» ibaresinin, «üç yılı» olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Türkân Turgut Arikan Vecihi Akın 

Edirne Konya 

Arif Atalay 
Adıyaman 

Günseli Özkaya 
İstanbul . 

Bilâl Şişman 
İstanbul 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasarı

sında komisyon metnindeki 6 ncı maddenin birinci 
fıkrasındaki «beş yılı» ibaresinin, «iki yılı» olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Turgut Arikan 
Edirne 

Arif Atalay 
Adıyaman 

Vecihi Akın 
Konya 

Günseli Özkaya 
İstanbul 

Bilâl Şişman 
İstanbul 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 523 sıra sayılı Kanun Tasarı

sında, komisyon metnindeki 6 ncı maddenin ikinci 
fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türkân Turgut Arikan 
Edirne 

Arif Atalay 
Adıyaman 

Vecihi Akın 
Konya 

Günseli Özkaya 
İstanbul 

Bilâl Şişman 
İstanbul 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık sırasına göre tek
rar okutup, işleme koyacağım. 

Efendim, bir husus var; Sayın Türkân Arikan ile 
Sayın Sümer Oral'ın önergeleri -ikinci fıkranın me
tinden çıkarılmasını teklif ediyorlar- aynı mahiyette
dir, beraber işleme koyacağım. 

(SHP sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı). 

BAŞKAN — Efendim, komisyon katılıyor mu? 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KÎLÎ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
•FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Yokla

ma istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Tespit edelim efendim. 
Yoklama isteminde bulunan arkadaşları okuyo

rum : 
Sayın. Feridun Şakir öğünç, Sayın Abdullah Ça-

kırefe, Sayın Muhittin Yıldırım, Sayın Seyfi Oktay, 
Sayın Ayhan Fırat, Sayın Aydın Güven Gürkan, Sa
yın Turan Bayezit, Sayın Kadir Narin, Sayın Neri
man Elgin, Sayın İbrahim Ural. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, yoklamaya başla
yalım. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, yoklama için oylama yaptırmanız gereki

ri) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Ağrı Milletvekili İbrahim Tasdemir'in, Ağrı 

İli Diyadin İlçesinin yol sorununa ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın ya
zdı cevabı (7/1560) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Sayın Safa Giray tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygı ile arz ederim. 

İbra'him Taşdemir 
Ağrı 

1. Ağrı - Gürbulak (transit) yolunun Diyadin İl
çesinden geçirilmesi konusunda herhangi bir çalışma 
var mıdır? Var ise, bu çalışmalar hangi safhadadır? 
Böyle 'bir çalışma yok ise, Diyadin İlçesinin yolsuz bı-

- rakılma nedeni nedir? 
2. Diyadin İlçe halkının, yol olmayışı nedeniyle 

uğradığı mağduriyetin telafisi için Diyadin - Doğu
beyazıt arasındaki yolun köy yolları statüsünde dü
zenlenerek asfaltlanması düşünülmekte midir? 

3. Diyadin - Erciş karayolunun yapım çalışma
ları hangi safhadadır? Ne zaman bitirilmesi düşünül
mektedir? 

4. Doğubeyazıt - Muradiye sınır yolu yapımı ko
nusunda herhangi bir çalışma var mıdır? Varsa, han-

yor mu efendim? (Gülüşmeler). Böyle bir uygulama 
fi tarihinde varsa, tekrarlayalım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, bu konuyu isterseniz 
zatı âlinizle birleşimden sonra buyurun görüşelim 
efendim. Sizi ikna edeceğimi tahmin ediyorum, buyu
run görüşelim efendim. 

Yoklamaya başlıyoruz : 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız yoktur. 

Bu sebeple, alınan karar gereğince, doğu ve güney
doğu olaylarıyla ilgili (8/20, 8/21) genel görüşmeyi 
yapmak; Meclis araştırması önergeleriyle, sözlü soru
ları görüşmek için, 17 Mart 1987 Salı günü saat 14.30' 
da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 

gi aşamadadır? Yoksa, böyle bir çalışma düşünülmek
te midir? 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı 
Karayolları Genel 9.3.1987 

Müdürlüğü 
Sayı : 04-Pr. Prog. Şb. Md. 

51/276.04/0574 
Konu : Ağrı Milletvekili Sayın İbrahim Tasde

mir'in yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 Şubat 1987 tarih ve A-13/01/462 sayılı yazı 

ve eki. 
İlgi yazı ekinde yer alan Ağrı Milletvekili Sayın 

tbrahim Tasdemir'in soru önergesi incelenmiştir. 
1. Ağrı - Gür bulak (Transit) yolu : 

1987 yılı çalışma programında 86E010270 DPT 
No ile yer alan Diyadin bağlantısı projesinde etüt ve 
proje çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmaların 
bitirilmesini müteakip yapım çalışmalarına başlanıla
caktır. Bu projenin 1989 yılında bitirilmesi planlan
mıştır. 

I I « • » I I 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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2. Ağrı - Doğubayazıt transit yolundan ayrılan 
ve Diyadin'e bağlanan 10 m. platform ve 7 m. kap
lama genişliğinde olan asfalt kaplamalı yol, halen tra
fiğe hizmet etmektedir. 

3. Diyadin - Erciş yolu : 
Bu yolun Diyadin - Ilıca kesiminde yol yapım ça

lışmaları tamamlanarak asfalt kaplamalı yol olarak 
trafiğe açılmıştır. Ilıca - Erciş kesimi ise karayolları 
yol yapım detay planında yer almaktadır. 1986 yılın
da alt temel takviyesi yapılarak mevcut yolun satıh 
durumu iyileştirilmiştir. 

Diyadin İlçesine bağlı Ilıca ile Erciş İlçesine bağlı 
Ilıca arası karayolları ağında değildir. 

4. Doğubayazıt - Muradiye yolu : 
(Erciş - Van) Ayr. - Çaldıran kesimi asfalt kap

lamalı yol olarak trafiğe hizmet vermektedir. 
Çaldıran - 12. Bl. Hd. kesimi ise 1987 yılı yatırım 

programımızda 1,2 milyar TL. ödenek ile yer almak
tadır. 

Çaldıran 0+000 Km. olmak jüzere 30+000 Km.' 
ye kadar olan kesimde altyapı, çalışmaları bitirilmiş 
ilk yıl 14 Km.'lik kesimin ise asfalt kaplaması da ya
pılmıştır. 30+000 - 49 + 000 Km.'ler arasında 1987 
yılında altyapı çalışmalarının bitirilmesi planlanmıştır. 

Ayrıca 1987 yılında 14+000 - 24+000 Km.'ler 
arasında asfalt kaplama çalışmaları yapılması plan-
laınımıişltıır. Kalan teessimiınide 1988 yıkında asfalt kap
lama yapılması öngörülmüştür. 

12. Bl. Hd. - Doğubayazıt kesimi ise asfalt kapla
mak yol olarak trafiğe hizmet vermektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İ. Safa Giray 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İline bağlı bazı ilçelerin altyapı sorun
larına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/1591) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Baka

nı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Naillbantoğlu 

Erzurum 
1. Erzurum - Hınıs karayolu inşasını biran ön

ce bitirmek için gerekli ödenekler verilip gerekli ön
lemler neden alınmıyor? 

2. Tekman - Gökoğlan - Karlıova yolu karayo
lu ağına alınıp yapılamaz mı? 
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3. Erzurum - Tekman yolu ne zaman standart 
olarak inşa edilecektir? 

4. Erzurum İli Hınıs İlçesi içme suyunun 6 Km.' 
lik isale boru hattının değiştirilmesi işi ne zaman iha
le edilecektir? 

5. Erzurum İli Hınıs İlçesi Köprübaşı Mahallesi 
ortasından geçmekte olan Kilise Deresinin taşkınları
nın bertaraf edilmesi için taşkın koruma inşası ne
den yapılmıyor? 

6. Hınıs İlçesinin kanalizasyon işi ne zaman ya
pılacaktır? 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 11.3.1987 

Müşavirliği 
Sayı : A-13/01/1146 
Konu : Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nal-

bantoğlu'nun yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 17 Şubat 1987 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1591-

7834/31029 sayılı yazınız. 
Erzurum İiine bağlı bazı ilçelerin altyapı so

runları hakkında, Erzurum Milletvekili Sayın Hil
mi Nalbantoğlu'nun Bakanlığıma yönelttiği ya
zılı soru önergesine ilişkin ilgi yazınız gereğince 
önergede yer alan hususlar incelenmiş ve sorular iti
bariyle cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1. Erzurum - Hınıs karayolu inşasını biran 
önce bitirmek için gerekli ödenekler verilip, gerekli 
önlemler neden alınmıyor? 

Cevap 1. Erzurum - Hınıs yolu; Çobandede -
Hınıs - Varto proje adı ile Karayolları Genel Mü
dürlüğümüzün 1987 yılı yatırım programında yer al
maktadır. Söz konusu yolun yapım çalışmaları hızla 
sürdürülmekte olup, 1989 yılında tamamlanması plan
lanmıştır. 

Soru 2. Tekman - Gökoğlan - Karkova yolu ka
rayolu ağına alınıp yapılamaz mı? 

Cevap 2. Tekman - Gökoğlan - Karlıova yolunun, 
Tekman - Gökoğlan arasındaki kesimi il yolları ağın
da olup, yapımı daha önceki yıllarda ele alınmıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğümüzün görev ve so
rumluluklarını belirten 5539 sayılı Kuruluş Kanunu 
gereğince; Karlıova İlçesinin idarî olarak bağlı bu
lunduğu Bingöl - Gökoğlan Bucağı ile Tekman İlçesi 
ve Erzurum İliyle olan bağlantıları karayolları ağın
daki mevcut Devlet ve il yollarıyla sağlanmaktadır. 
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Erzurum İli çevresinde, halen karayolları ağında 

bulunan Devlet ve il yollarının önemli bir kısmının 
yapımı yeterli miktarda ödenek sağlanamaması ne
deniyle gerçekleştirilememiştir. 

Ayrıca, Bakanlar Kurulunca kabul edilen «Ulaş
tırma Ana Planı» nda, karayolları ağı 60.000 Km. 
olarak tahdit edilmiş olup, bu sınırların dışına çıkmak 
plan ilke kararları ve yatırım planları gereği müm
kün olamamaktadır. 

Soru 3. Erzurum - Tekman yolu ne zaman stan
dart olarak inşa edilecektir? 

Cevap 3. Tekman - Erzurum yolu Devlet Plan
lama Teşkilatının yönlendirmesinde, ulaşım sektörün
deki bütün kuruluşların katılımıyla 1986 - 1996 plan 
dönemini kapsayan Ulaştırma Ana Planı gerçekleş
tirilmiştir. Buna paralel olarak hazırlanan karayolu 
planlaması içinde, yol yapım detay planı yapılmış 
olup, yapım önceliklerine göre projelerin sıralaması 
belirlenmiştir. Söz konusu yolun yapımı da bu plan 
kapsamında temin edilecek kaynaklar nispetinde, önü
müzdeki yıllarda ele alınabilecektir. 

Bu nedenlerden dolayı söz konusu yolun Gök-
oğlan • Karlıova arasındaki kesiminin bugün için ka
rayolları ağına alınmasına imkân bulunamamıştır. 

Soru 4. Erzurum İli Hınıs İlçesi içme suyunun 
6 Km.'lik isale boru hattının değiştirilmesi işi ne za
man ihale edilecektir? 

Cevap 4. Hınıs (Erzurum) içme suyunun 6 Km.' 
lik isale boru hattının değiştirilmesi işi; İller Bankası 
Genel Müdürlüğümüzün yatırım programında yer al
mamaktadır. Ancak, belediyesinin müracaatı üzerine, 
14. Bölge (Erzurum) Müdürlüğünce konunun ilk etüv
dü yapılmıştır. Bu etüde göre proje yapılması için ça
lışmalar sürdürülmektedir. 

Soru 5. Eruzurum İli Hınıs İlçesi Köprübaşı 
Mahallesi ortasından geçmekte olan Kilise Deresinin 
taşkınlarının bertaraf edilmesi için taşkın koruma in
şası neden yapılmıyor? 

Cevap 5. Erzurum - Hınıs - Köprübaşı Mahalle
sinin taşkından korunması konusunun Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğümüzce etüdü sonucunda rantabl 
bulunmuş ise de; 1987 yılı bütçesinden taşkın koru
ma işlerine ayrılan ödeneklerin yeterli düzeyde ol
mamasından ötürü programlama imkânı bulunama
mıştır. 
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Ancak, yılı içinde, bu tür işler için ek kaynak sağ
lanması halinde gereği cihetine gidilecektir. 

Soru 6. Hınıs İlçesinin kanalizasyon işi ne za
man yapılacaktır? 

Cevap 6. İller Bankası; kanalizasyon tesislerinin 
realizasyonu ile ilgili olarak çok sayıda belediyenin 
isteğiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu taleplerin ay
nen karşılanması için yeterli malî ve teknik güce sa
hip bulunulmadığından öncelikle nüfusu fazla ve yo
ğun olan büyük yerleşim merkezlerinin ele alınmala
rı cihetine gidilmektedir. 

Bu nedenle, Hınıs Belediyesi kanalizasyon tesisi 
yapımı işinin yatırım programına dahil edilmesi şim
dilik mümkün olamamaktadır. DPT'nın öngöreceği 
ve onaylayacağı belli bir program dahilinde ileriki 
yıllarda ele alınması için imkânlar araştırılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
1. Safa Giray 

I Bayındırlık ve İskân Bakanı 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İli Hınıs İlçesi Devlet Hastanesinin per-^ 
sonel ve araç - gereç ihtiyacına iilskin sorusu ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Mustafa Kalemli'nin 
yazılı cevabı (7j 1594) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Erzurum İli Hınıs İlçesi Devlet Has
tanesine; 

a) Bir doğum mütehassısı, 
b) Bir diş. hekimi, 
c) Bir göz doktoru acilen verilemez mi? 

Soru 2. Hastanenin diğer eksik araç ve gereçleri 
yanında en önemlisi olarak da anestezi (narkoz) ciha
zına acilen ihtiyaç olduğundan, bu araç gereçler ne 
zaman temin olunacaktır? 

Soru 3. Hınıs Devlet Hastanesi personeli için 
lojman yapılması ne zaman gerçekleşecektir? 
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T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 12.3.1987 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : HM 9239/254 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi yazınız ekinde gönderilen Erzurum Milletve

kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun Erzurum - Hınıs 
İlçesi Devlet Hastanesinin personel ve araç - gereç 
ihtiyacına ilişkin yazılı soru önerge cevabı aşağıda 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Doç. Dr. Mustafa Kalemli 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakam 

Soru 1. Erzurum İli Hınıs İlçesi Devlet Hasta
nesine, 

a) Bir doğum mütehassısı, 
b) Bir diş hekimi, 
c) Bir göz doktoru acilen verilemez mi? 

Soru 2. Hastanenin diğer eksik araç ve gereçleri 
yanında en önemlisi olarak da anestezi (narkoz) ci
hazına acilen ihtiyaç olduğundan bu araç gereçler ne 
zaman temin olunacaktır? 

Soru 3. Hınıs Devlet Hastanesi personeli için loj
man yapılması ne zaman gerçekleşecektir? 

Cevabımız : Erzurum İli Hınıs İlçesi Devlet Has
tanesi 25 yataklı olup anılan hastanede halen 1 da
hiliye, 2 genel cerrah, 1 çocuk hastalıkları uzmanı 
olmak üzere 4 uzman hekim görev yapmaktadır. Has
tanenin standart kadrosunda göz hastalıkları uzmanı 
bulunmadığından göz doktoru ataması yapılamamak
tadır. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanının atama
sı en kısa sürede gerçekleştirilecektir. Açıktan diş he
kimi atanması ise «İlk Defa Kamu Hizmeti ve Gö
revlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar için 
Mecburî Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yö
netmeliği» hükümlerine tabi olup anılan yönetmelik 
uyarınca açılacak sınavlara yapılacak başvuruların 
ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesine göre diş 
hekimi tayinine çalışılacaktır. 

Hastanenin narkoz cihazına olan ihtiyacı, bu tür 
cihazların alımından sonra karşılanacaktır. 

Hastane personeli için lojman yapımı ise hükü
met politikası içinde değerlendirilecektir. 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, bedelli askerlik için müracaat eden vatan
daşlardan farklı ücret alındığı iddiasına ilişkin sorusu 
ve Millî Savunma Bakanı Vekili ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Sudi Türelin yazılı cevabı (711597) 

Türküye Büyük Milat Meclisi Başkaınllığına 
Yurt dıışınldan, bedel öldbyerek (kısa süreli askerljik 

yapan gur'befcçiler'in kur farklarından doğan mıağduri-
yetfertofaı önlenmesiyle ilgii'lli olarak aşağıdaki soru
lanımın MlLlî Saıvunima Balkanı Sayın Zeki Yavuz-
türk tarafından yazılı olarak cevaplaındıtılmaısı trusıu-
surida ddal'dtiinizi saygılarıırnla arz ederim. 

M. Murat •SÖ'klmtenoğliu 
Hatay 

1. Türkiye'de herkeste 2,5 miyon TL', sı ödeyerek 
bedelli askerlik 'imkânını tanımakla ortaya çıkacak 
eşitsizliğe ve huzursuzluğa !bir 'de yurt dışımdan bedel 
ödeyenlerden 14 bin 818 DM karşı'lığı 6 milyon 099 
bin 088 İra alınarak yeni bir haksızlık meydana gel
miştir. Bu yazıda ifade edlildliği giibi bedelıl'l askerlik 
içim yurt dışından ve Tü'rkiyeMen müracaat edenler
den neden farklı ücret alımmaktaldir? 

2. Yur dltışındlan bedel ödeyerek askerlik yaıpam 
gurbetçilerden alınan bedelin azaltılması üçfin !bir ted
bir almayı düşünüyor musunuz? 

3. Kür fa'rklarındaki değişiklikler yüzünden Al
manya, AfmerCka, Hollanda, Avustralya, İngiltere, 
Kulvayt gi'bi ülkelerden gelen gurbetçi gençlerimizden 
farklı 'üctfeıiHıar allunarak ınliçüm eişiiltlsiizillik yaraltılimakltadiir? 

4. Bedelli askerlik yapmak İçin .Alımanya'dlam ge
len ;bir gencimizden 14 818 DM karşılığı 6 099 €188 

• TL. sı alınırken, Avustralya'dan geleniden 5 697 Avust
ralya doları karşılığı 2 841 891 TL. sı, İnigilferteıdem 
galenden 4 065 Sterilim karşılığı 4 '661 254 TL. sı Ku
veyt'ten ge'üen 'bir gencilmfeden ise 1 433 Kuvveyt Dina
rı karşılığı 3 884 791 TL. sı niçin alınmaktadır? 

5. Yurt dışında çeşiitili ülkelerde çalışan vatandaş
larımız arasında farklı bbdel ödemeye yol açan bu 
haksızlığım sebebi nedir? Bu uygulamanın önlenmesu 
için ne gibi tddbir alınmıştır? 

T.C. 
Millî Savunıma Başkanlığı 11.3.1987 

Ankara! 
HOKMÜ§. KAN. : 

1987/214-Sl 
Konu : Yaizılı Soru önergdsü Cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Mec&i Başkanlığına 
İlgi : TJB.M.M. Ba§kanlığıııın 19 Şubat 1987 gün 

ve Kan, Kar, Md. 7/1597-7848/31127 safyıılı yazısı. 
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Türkiye Büyük Miılleft Meclisi Üyesi Hatay Mil
letvekili Muısltaifa Mwa|t SÖkımıenoğllu*nun dövizli ve 
bedeli askerlikte İlgili soru önergesi aşağıdaki şieklil-
de cevaplandırılmıştır, 

L Yurt içli 'bedeli askerlikten yararlanacaklar, 
silah altına aıhnam yüküMufeıden Tünk SiUalhlı Kuvvet
lerinin mibtyaç fazlasının hurunıması halinde, Genel
kurmay Başkanlıği'nın lüzum gördüğü tahsil ve meslek 
'grupları dışındaki tüm yükümlüler arasımdan, kura 
ile beMrlfenlmektedir. Bedel ödemek sureltiıyle askerfik 
yapmak üzlere ayrılan yükümlüler temel askerlik eği-
'llilmterini müteakip, ödeyecekleri bedel miktarının 
(1987 yılı içtin 2,5 milyon TL.) tamamını, peşlin veya 
kenldlilerü l e aynı donemde silah altına aılınan yütoülm-
îülerin, terlhisllerine kadar olmak üzere 4 eşit ıtakslMe 
ödeydbMmtektiedirler. Her yıl Bütçe Kanunu ilıe "bedir- ' 
lenen bedel miktarının, Türk Iİrasınıın yalbancı ülke 
parafları karşısında değer kazanıp kaybetmesine para
lel alarak terlideki yıllarda artırılıp eksiltöllmesli her 
zaman mümkündür. 

Yurt dışınıdaklt yükümlülere uygulanan dövilzle as
kerlik ise ilsteğe bağlı olup, yükümlülere 20 yaşından 
32 yaş sonuna kadar taksitle ödeme İmkânı tanınmış 
ve Ödemede kolaylık gatiıriılımiştliır. ödenecek döviz 
ıralklfcarı, 600 000 TL. niin 1.3.1980 'tarihimıdekıi karşı
lığı olan 14 818,47 OM. olarak beliirlenımiştir. Bu
gün yine 1.3.1980 tarihindeki 14 818,47 OM.'in kar-
Şidığı Tlürk Liıiası alırtmak'tadır. Türk Lirasının sü
rekli değer kaybe'tımesi sonucunda şıu anda uyguOan-
•mafcta olan bedel miktarı farklı olarak ortaya çıkmış
tır. Aradaki bu fark Türk lirasının diğer ülke pa
raflarına oranla değer kaybetmesi sonucunda meydana 
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gelrdiştür. Ayrıca yurt dışında bulunan yükümlüler 2 
aiylıfc ıtemıeül ©ğı'ÜMien sonra terihljs ddilmıekte, kendli-
leritoe yurt dışında çalışmalarına devam etme imkânı 
sağlanimaktadır, 

2. Halen ödenen dövtiz miktarının düişürüılmesi 
konusunda yeni yasal çalışıma mevcut değildiir. Ay
rıca bedelin azaltılması şeklilnfdelki yenü foir uyguıîaıma, 
mevcut yasaya göre ödemeyi taahhüt etmiş ve öde
meye başlamış yaklaşık 48 000 dolayındaki yurttaşı
mız arasında farklılıklara da neden olacaktır. 

3. Kur faırkiıarındakl döğlişiMikler dolayısıyla 
farklı 'bir ücret uygulıarnıamaktoadır. Batı Almanya, 
dışında bdünanûar ise, 14 8!18,47 DM,'in her malî yıl 
'başımıdakü, çapraz kurlar üzeriınden karşılığı kadar öde
me yapacaklardır. 1.11.1987 tarİM itibariyle Batı Al
manya ve diığer ülkelerde çalışan yükümlülerin öde
yecekleri mukaar 5 748 800 TL. dır. Buna aiit ayrıntılı 
çizelge EK - A olarak sunulırnıuştJur. 

Aı Ekte ısaıniuîan çizelgeden de anlaşılacağı üzere 
yükülmflüferllh ödeyecekleri döviz miktarları arasında 
bir farklılık bulunmamaktadır. Ancak yıl (içinde bazı 
ülkelerin Türk Hırası karşısında değer kazanıma duru
muna göre küçük bazı farklılıklar olaibilîmekıtedlir. 

5, Yurt dışında çeşıMi ülkelerde çalışan va'i&ndaç-
lairrmız arasında farklı fair Ibedel uygulaınımamaktadır. 
Farklılık, TL. sının diğer ülkelerin paraları karşısıntia-
iki değer artış ve azalışından kaynaklanmaktadır. Bu 
nedenle herhangi 'bir tedbir alıin'ması söz konusu de
ğildik. 

Arz ederim. 

Sudi N, Türel 
Millî Savunma Bakanı V. 
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EK — A 

1987 Yılı İtibariyle Çeştol Ülkelerde Çatışan YükürriKilerih ödeyecekleri Bedel Miktarı 

DöViz (DÖMiz Kutru Tutarı 
Ülke Adı Dovliz Miktarı oinsi (TL.) (TL.) 

Batı Alman Markı 
Amerikian Doları 
Avustralya Doları 
Avusturya Şilte ' 
Belçika Frangı 
Danlilmaırka Kronu 
Fraosız Frangı 
HolanJda Florini 
isveç Kronu 
İsviçre Frangı 
italyan l i ret i 
Kanada Doları 
Norveç Kronu 
S. AnalbüsJfcan Riyaİ 
Kuveyt Dimin 
İngilliiz Sterlini 
Japon Yeni 

14.818,47 
7.606 

11.449 
104.186 
308.256 

56.055 
49.074 
16.751 
51.718 
12.374 

10.317.562 
10.492 
56.434 
28.524 

2.227 
5.183 

1.218.775 

DM 
$ 
AV$ 
AŞ 
BF 
DK 
F F 
HLF 
K£ 
FS 
LIT 
CANS 
ıMC 
SAR 
K D 
£ 
Y, 

387,95 
755,90 
502,14 

55,18. 
18,65 

102,56 
117,15 
343,20 
1111,16 
464,60 

55,72 
548.95 
101,87. 
201,55 

2.581,63 
1,109,28 

4,717 

5.748,825 
5.749.375 
5.749,000 
5,748.983 
5.748.825 
5.749.CO0 
5.749.019 
5.748.943 
5.748.972 
5.748.960 
5.748.945 
5,749.091 
5.748.931 
5,749.012 
5.749.290 
5.749.398 
5.748.961 

Yukarıda göslfcerMen rlalklalmikr; T.C. Merkez Bankasında bikMen ve 1.1J1987 Ifcarlinândeiki döviz kurlarına 
göre belMienımiştiır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

76 NCI BİRLEŞİM 

12 . 3 . 1987 Perşembe 

Saat : 14.30 

i 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

'SUNUŞLARI 
1. — Sıkıyönetimin Bir İlden Kaldırılmasına, Bazı 

İllerde Uzatılmasına İlişkin Başbakanlık Tezkeresi 
(3/1265) 

2. — Olağanüstü Halin Bazı İllerden Kaldırılma
sına, Bazı İllerde Uzatılmasına İlişkin Başbakanlık 
Tezkeresi (3/1266) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 11 
arkadaşının, Amerika Birleşik Devletleri ile imzala
nacak olan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaş
ması konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/19) 

2. — Tokat M'ilietveküü Enver özcan ve 15 arka
daşının, Hükümetin ekonomik politikası nedeniyle 
iktidara yakın çevrelerin haksız kazanç sağladıklarına 
dair iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 'inci, 
İçtüzüğün 102 ve 10B üncü maddeleri uyarınca bir 
Mecls araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

3. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ve 13 arkadaşının, Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumunda mevzuatta aykırı olarak yapıldığı iddia edi
len işlemleri ve sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/45) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan söelü soru önergesi (6/596) 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir» 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri. Bakanından sözlü 
*oru önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
ddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka-
ıından sözlü soru önergesi (6/610) 

4. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
ili Gemerek İlçesindeki TUGSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) . 

5. — Isitanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

6. — İstanbul M'iUetveküüi İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

7. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

8. -:- Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

10. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
vaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

11. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Biriliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

12. — Sünop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 



13. — Tekirdağ MMdtvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ ilinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
iş Sendikası Kayseri Şubesinin dlağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

15. — Denizli Mületvekifi Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

16. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıld iran'ın, 
Tunceli ilinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

17. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİB1-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

18. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

19. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un. 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

20. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

21. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

23. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

24. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'm, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru Öner 
gesi (6/838) 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Hinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

2 — 

I 26. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman iş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

28. — istanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

29. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri tünde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

' (6/883) 
30. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

Denizli-Tavas ilçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/885) 

31. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'm, ÇU-
KOBÎRLtK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş* 
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

32. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'ın, istanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

33. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna. 
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır ilinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

35. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

36. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin fes'hedildiğı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 
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37. — Şanlıurfa Milletvekili Vecibi Ataklı'nın, j 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile î 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

38. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913)(l) 

39. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

40. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOB1RL1K ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) 

41. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi (6/899) 

42. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni ka
rarlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T. C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoludaki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

44. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku 
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/904) 

45. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, Anadolu Bankası tarafından bir şirkete pro-
visyon alınmadan çek mukabilinde ödeme yapıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/905) 

46. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletve
kili hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/907) 

47. — Zonguldak Milletvekili İsa VardaTın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse seneklerini topladığı 

iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar* 
m, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

49. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır İlinde cereyan eden anarşi ve terör 
olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/915) 

50. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriiği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arızala
rının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

51. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, daha 
ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

52. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone
le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesii (6/922) 

53. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

54. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm ge
tirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/925) 

55. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç* 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

56. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç* 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/927) 

57. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, İstiklâl Savaşı gazilerinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/928) 

58. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 
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59. — Konya Milletvekili Salim Ererin, belediye
lerden bazılarının «başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/930) 

60. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada
na ve Çukurova'da görülen sivrisinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

61. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz ilçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar kan
tarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

62. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu yoluna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

63. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen 
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
olduğu iddiasına ve bunun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/935) 

64. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Balıkesir - Bandırma İlçesinde balıkçı 
barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadığına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/936) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/797) (S. Sayısı: ^ 522) (Dağıtma tarihi: 
29.1:1987) 

2. — Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevle
ri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 211 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm; Anayasa komisyonları raporları 
0/114; 1/509) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1987) 

3. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili ihsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

4. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı iş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı 512) (Dağıtma tarihi : 23.12.1986) 

5. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma ta
rihi: 12.1.1987) 

6. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Ipekböcekçi-
liği Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma 
tarihi: 12.1.1987) 

7. — Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu ve 2 Ar
kadaşının, 26 Kişi Hakkında Özel Af Kanunu Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/371) (S. Sayısı : 520) 
(Dağıtma tarihi : 26.1.1987) 

8. — 2659 Sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/810) 
(S. Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 27.1.1987) 

9. — Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin. Ku
rulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/812) (S. Sayısı : 525) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

X 10. — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınaî Mül
kiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Dü
zenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 
ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı : 523) (Dağıt
ma tarihi : 6.2.1987) 

X 11. — Kayseri Milletvekili Cengiz Tuncer'in, 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 524) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

12. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.10.1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Ta
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal iş
ler Komisyonu Raporu (2/319) (S. Sayısı : 526) (Da
ğıtma tarihi : 6.2.1987) 



X 13. — Evlilik Dışında Doğan Çocukların Ta
nınmasına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/780) (S. Sayısı : 
527) (Dağıtma tarihi : 25.2.2987) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mı
sır Afap Curnıhuriyetii Hükümeti Arasında Hükümlü
lerin Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Ada
let ve Dışişleri komisyonları raporları (1/816) (S. 
Sayısı : 528) (Dağıtma tarihi : 25.2.1987) 

X 15. — Hükümlülerin Nakline Dair Sözleş
menin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/778) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
25.2,1987) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan 
Halk Cumhuriyeti Arasında Cezaî Meselelerde Adlî 
(Kapadıarın Karşılıklı Olarak İnfazı Hakkında Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/815) (S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 
25.2.1987) 

17. — 13 Mart 1913 Tarihli İdarei Umumiyei 
Vilayat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve 
Ek Geçidi 'Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve 
Şanlıurfa Milletvekilli Osman Doğan'ın, Kars Millet
vekili Ömer Kuşhan ve 4 Arkadaşının, İstanbul Mil
letvekilli Halil Orhan Ergüder'in Aynı Kanunun 116 
ve 140 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun teklifleri ve İçişleri; Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (S, Sa
yısı : 531 ve 531'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 
27.2.1987) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sri 
Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/779) 
{S. Sayısı : 533) (Dağıtma tarihi : 4.3.1987) 

X 19, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ka
tar Devleti Hükümeti Arasında 11 Mart 1985 Ta
rihinde İmzalanan Kültürel İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta

sarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/735) {S. Sayısı : '534) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1987) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap 
Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Suçluların Ge
ri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/713) (S. Sayısı : 535) 
(Dağıtma tarihi : 4.3.1987) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Su
dan Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
İmzalanan 2 Ağustos 1982 Tarihli Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/441) (S. Sayısı : 536) (Dağıtma 
tarihi : 4.3.1987) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Zaire Cumhuriyeti Yürütme Konseyi Arasında İm
zalanan 16 Haziran 1983 Tarihli Kültür Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/440) (S. Sayısı : 537) (Dağıtma ta
rihi : 4.3.1987) 

23. — İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman 
ile Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Mec
lisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(2/150) fS. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 4.3.1987) 

24. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 2 Ar
kadaşının, 22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Siyasî Par
tiler Kanununa, 27.6.1984 Gün ve 3032 Sayılı Kanun
la Eklenen Geçici 11 inci Maddenin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/375) (S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi : 
4.3.1987) 

25. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/404) (S. Sayısı : 540) 
(Dağıtma tarihi : 5.3.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




