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1. — Devlet Bakanı Güneş 
Taner'in, Denizli Milletvekili Ad
nan Keskin'in, iplik ve dokuma 
sanayiinin sorunlarına ilişkin, 
7.6.1989 günlü gündem dışı ko
nuşmasına cevabı 

2. — Edirne Milletvekili İs
mail Üğdül'ün, Edirne Kırkpınar 
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konuşması ve Dışişleri Bakanı A. 
Mesut Yılmaz'm cevabı 
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Sayfa 
de Eklenmesine Dair Kanun Tek
lifinin İçtüzüğün 38 inci madde
si gereğince doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi (4/79) 71:73 

3. TBMM Başkanının, refa
katinde bir heyetle Macaristan'a 
vaki resmî davete icabetine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/883) 75:76 
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1. — Altıncı Beş Yıllık Kal
kınma Planı (1990-1994) ile bazı 
kanun tasan ve tekliflerinin görü
şülme gün, saat ve konuşma sü
relerine ilişkin Danışma Kurulu 
önerileriyle, 259 sıra sayılı kanun 
teklifinin gündemde dördüncü sı
raya alınmasına ilişkin ANAP 
Grubu önerisi 

V. — SORULAR VE CE
VAPLAR 7 6 

A) Yazılı Sorular ve Cevap
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1. — Gaziantep Milletvekili 
Mustafa Yılmaz'in, Türkiye 
Cumhuriyeti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti Arasında Emlâk So-
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runlarının Çözülmesine Dair 
Sözleşme ve Eki Protokol gereğin
ce ne gibi çalışmalar yapıldığına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Dı
şişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'-
m yazılı cevabı (7/655) 76:78 

2. — Tunceli Milletvekili 
Kamer Genc'in, Elazığ İli Mer
kez Saikaya Köyündeki bir çocu
ğa Elazığ Jandarma Alay Komu
tanlığında görevli Jandarma Yüz
başısı tarafından işkence yapıldı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve İçişleri Bakanı Abdul-
kadir Aksu'nun yazılı cevabı 
(7/680) 78:79 

3. — Samsun Milletvekili İr
fan Demiralp'in, Pınarhisar Çi
mento Fabrikasındaki bozuk çi
mento üretiminin nedenlerine ve 
olayın sorumlularına ilişkin soru
su ve Devlet Bakanı Saffet Sert'-
in yazılı cevabı (7/681) 79:82 

4. — Çorum Milletvekili Rı
za Ilıman'm, Halkevleri Genel 
Merkezi ile şubelerinde arama ya
pılmasının ve birçok halkevi şu
besinin kapatılmasının nedenleri
ne ilişkin sorusu ve İçişleri Baka
nı Abdülkadir Aksu'nun yazılı ce
vabı (7/690) 82:83 

32 — 



T.B.M.M. B : 100 13. 6 . 1989 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açılarak iki oturum yaptı. 

İstanbul Milletvekili Ali Haydar Er
doğan, Kadıköy Belediyesinin uygulama
larına karşılık yapılmış olan suç duyuru
su konusunda gündem dışı bir konuşma 
yaptı. 

Samsun Milletvekili Ali Eser'in, ida
re tarafından yapılan yanlış ve partizan
ca uygulamalar ve atamalara ilişkin gün
dem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı İl
han Aşkın cevap verdi. 

İran'a gidecek olan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek'in dönüşüne kadar Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Ya
zar'm; 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 
gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Ya
zar'm dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı İlhan Aşkın'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş 
olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
releri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Denizli Milletvekili Adnan Keskin'-
in, 8.6.1949 Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
39 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kındaki Kanun Teklifinin (2/95), İçtüzü
ğün 38 inci maddesi gereğince doğrudan 
gündeme almasına ilişkin önergesi redde
dildi. 

28.2.1982 Tarihli ve 2629 Sayılı Ka
nun ile 28.2.1985 Tarihli ve 3160 Sayılı Ka
nunda Değişiklik Yapılması ve Diğer Ka
mu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan 
Uçucu Personele Tazminat Verilmesi Hak
kında 338 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Değiştirilerek Kabulüne Da
ir Kanun Tasarısının (1/508) (S. Sayısı: 
247) yapılan açık oylama sonucunda ka

bul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Ka
nunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Aday
ları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevle
ri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Hükmünde Kararname 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/537) (S. 
Sayısı: 248), 

Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna 
Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ba
zı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki 
Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/446, 1/480) (S. Sayısı: 243) ve 

Konya Milletvekili Haydar Koyun
cu 'nuri, 21.6.1987 Tarih ve 3402 Sayılı Ka
dastro Kanununun 26 ncı Maddesinin 5 
inci Fıkrasının Değiştirilmesi ve Geçici 
Dört Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun 
(2/78) (S. Sayısı: 250) 

Görüşmeleri, Hükümet Genel Ku
rulda hazır bulunmadığından; 

Konya Milletvekili Mehmet Şimşek 
ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 
Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci Mad
desinin Dördüncü Fıkrasının Değiştiril
mesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edilme
sine İlişkin Kanun Teklifinin (2/97) (S. Sa
yısı: 228), görüşülmesi de Komisyonca ge
ri alınan maddelerin halen Başkanlığa gel
memesi nedeniyle; 

Ertelendiler. 

827 Sayılı Rıhtım Resmi Kanunu
nun, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanu
nunun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Ka-
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nununun, 3074 Sayılı Akaryakıt Tüketim 
Vergisi Kanununun, 79 Sayılı Millî Ko
runma Süçlannm Affına, Millî Korunma 
Teşkilat, .Sermaye ve Fon Hesaplarının 
Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına 
Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Deği
şiklik Yapılması, 3074, 2985, 3238 ve 3294 
Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Kal

dırılması Hakkında Kanun Tasarısının 
(1/563) (S. Sayısı: 252) maddelerine geçil
mesi hususunda yapılan oylamada karar 
yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

13 Haziran 1989 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
16.40'da son verildi. 

Kâtip Uye 
Bursa . 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 
Kâtip Uye 
Kırklareli 

Cemal Ozbikn 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
9 . 6 . 1989 Cuma 

Tasanlar 
1. — Sanayi işyerlerine Alınacak Ço

cukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 59 
Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesie-
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı (1/581) (Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.1989) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi 
Arabistan Krallığı Arasında İki Akit Dev
letin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Fa
aliyetleri Dolayısıyla Alman Vergilerde 
Karşılıklı Muafiyet Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/582) (Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 8.6.1989) 

3. — Ozon Tabakasının Korunması
na Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamı
zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı (1/583) (Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları
na) (Başkanlığa, geliştarihi: 8.6.1989) 

4. — Ozon Tabakasını Tüketen 

Maddelere Dair Montreal Protokolüne 
Katılmamızın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/584) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
8.6.1989) 

5. — 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaş
ma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı (1/585) (Plan ve Bütçe Kömisyonu-
.na) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.1989) 

Tizkereler 
1. —- Malatya Milletvekili İbrahim 

Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tez
keresi (3/879) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Ko
misyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.1989) 

2. — Antalya Milletvekili Deniz Bay-
kal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
(3/880) (Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.1989) 
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Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Niğde Milletvekili Mahmut Öz-

türk'ün, Niğde ilindeki toprak sulama ko
operatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/728) (Başkanlığa geliş tarihi: 
8.6.1989) 

13 . 6. 

Tezkereler 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi

nin denetimine tabi kuruluşlardan iller 
Bankası Genel Müdürlüğünün 1988 yılı 
çalışma raporu ve bilançosunun sunuldu
ğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/881) 
(Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.1989) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin denetimine tabi kuruluşlardan Elek
trik İşleri Etüd idaresi Genel Müdürlü
ğünün 1988 yılı çalışma raporu ve bilan
çosunun sunulduğuna ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi (3/882) (Kamu İktisadî Teşeb
büsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 9.6.1989) 

Raporlar 
1. — Öğretmen ve Eğitim Uzmanı 

Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında 
Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okut
ma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardım
lara İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/575) (S. Sayısı: 260) (Dağıtma ta
rihi: 13.6.1989) (GÜNDEME) 

2. — 2514 Sayılı Bazı Sağlık Perso
nelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne 
Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Deği-

13. 6 . 1989 O : 1 

2. — Hatay Milletvekili Öner Mis
ki' nin, fişleme ve buna bağlı pasaport ver
meme uygulamasının ne zaman sona ere
ceğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/729) (Başkanlığa geliş tari
hi: 8.6.1989) 

1989 Salt 

siklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Kütahya Milletvekili Mustafa Ka-
lemli'nin 21.8.1981 Tarih ve 2514 Saydı Ba
zı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yü
kümlülüğüne Dair Kanunun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu Raporu (1/572, 2/179) (S. Sayısı: 262) 
(Dağıtma tarihi: 13.6.1989) (GÜNDEME) 

3. — 4 İl ve 4 İlçe Kurulması Hak
kında Kanun Tasarısı, Niğde Milletvekili 
Mahmut Öztürk'ün Aksaray Adıyla Bir 
İl ve Aksaray İlinde 10 İlçe Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi ve Ankara Mil
letvekili Yaşar Yılmaz ve 67 Arkadaşının 
Kırıkkale İlçesinde Yeşükırıkkale Adı ile 
Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Tekli
fi ile İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/549, 2/14, 2/84) (S. Sayı
sı: 261) (Dağıtma Tarihi: 13.6.1989) 
(GÜNDEME) 

Yaztlt Soru Önergesi 
1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 

Atalay'ın, Mardinkapı Polis Karakolun
da bir çocuğa işkence yapıldığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/730) (Başkanlığa -geliş tarihi: 
12.6.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER: Mümtaz Özkök (Sakarya), Mehmet Akarca (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Devlet Bakam Güneş Taner'in, De
nizli Milletvekili Adnan Keskin'in, iplik ve doku
ma sanayiinin sorunlarına ilişkin, 7.6.1989gün
lü gündem dışı konuşmasına cevabı 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı 
Güneş Taner, Denizli Milletvekili Sayın 
Adnan Keskin'in, iplik ve dokuma sana
yiinin sorunları hakkında, 7.6.1989 günü 
gündem dışı konuşmasına cevap vermek 
istemektedir. Kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Taner. 
DEVLET BAKANI GÜNEŞ TA

NER (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin sayın üyeleri; bilindiği üzere, 
1988-1989 pamuk sezonuna girildiğinde, 
yaklaşık 650 bin tonluk pamuk üretimine 
karşılık, 550 bin tonluk yurt içi tüketim 
nedeniyle, 1.9.1989 tarihi itibariyle yakla
şık 100 bin ton, ihraç edilebilir pamuk sto
kuyla sezona başlanmıştır. Hükümetimi
zin izlediği ekonomik politikalar çerçeve
sinde uluslararası rekabette en güçlü ol
duğumuz sektörlerden biri olan tekstil ve 
konfeksiyonda tam liberasyonun temini 
sadedinde, sezon başında pamuk ihraca
tından alınan fon kaldırılarak muaf hale 
getirilirken, pamuk ithalatındaki tüm kı-

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 
vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

sıtlama ve yükler de ortadan kaldırılmış
tır. Böylece, borsa metaı olan pamuğun, 
uluslararası piyasalara tam uyumu sağla
narak, tamamen libere edilmiştir. 

Sezon başında, iç fiyatlar, Ege tipi 
2 450 Türk Lirası/kilgoram, Çukurova ti
pi ise, 2 000 Türk Lirası/kilogram seviye
sine ulaşmış iken, dünya fiyatlarındaki 
hızlı gelişmeye paralel olarak, 8.6.1989 ta
rihi itibariyle, bu fiyatlar, Ege tipi için 
4 350 Türk Lirası/kilogram, Çukurova ti
pi için 3 900 liraya yükselmiştir. Nitekim, 
aynı dönemde, dış piyasa fiyat göstergesi 
olan Liverpool borsasında, sezon başında 
Ege tipi için (A) endeksi fob 109,87 sent, 
Çukurova tipi için (B) endeksi fob 98,65 
sent olan pamuk fiyatları, yaklaşık yüzde 
50 artış ile, 8.6.1989 tarihi itibariyle 154,20 
sent, (B) endeksi için ise, 145,40 sent/ki
logram seviyesine yükselmiştir. 

Dahili borsa ve dış piyasa fiyatlarının 
sezon başından bu yana gelişimi incelen
diğinde, ilk aşamada, iç piyasada, pamuk 
fiyatları sanayicinin cüzî stoklarla çalışma
sı ve yeterli düzeyde alım yapmaması 
sonucu,, dünya fiyatlarına nazaran düş
me eğilimi içerisine girmiş, bilahara 
dünya pamuk fiyatlarında görülen ba-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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riz artışa paralel olarak, ihracatımız hızla 
artmış ve bu nedenle dahilî borsalarda pa
muk fiyatları da, dünya fiyatlarına para
lel olarak yükselmiştir. 

Diğer taraftan, hepinizin bildiği üze
re, 1980'li yıllardan itibaren teksil sektö
rümüzdeki yoğun yatırımlar sonucu, da
hilî pamuk tüketimimiz yaklaşık olarak 
450 bin tondan 550 bin ton seviyesine 
ulaşmış olup, bu da iç piyasada pamuğa 
kuvvetli bir talep yaratmıştır. Buna ilave
ten, yukarıda izah edildiği üzere, sezon 
başına göre dünya fiyatlarındaki yüzde 
50'lik artış, dahilî piyasada pamuk fiyat
larının beklenilenin üzerinde artmasına 
yol açmıştır. 

Hükümetimiz, izlenen politikalar 
çerçevesinde pamuk ithalatını da serbest-
leştirerek, gümrük vergisinden muaf tut
muştur. Böylece, sanayicimizin içinde bu
lunduğu geçici sıkıntıyı gidermek amacıy
la pamuk ithal edilmesine imkân sağlan
mış olup, önümüzdeki haftalarda ithal pa
muğun piyasaya katılması sonucunda, fi
yatlarda süratle iyileşme beklenmektedir. 

Pamuk fiyatlarındaki artışa paralel 
olarak, iplik ve pamuklu mensucat ürün
lerinin fiyatlarında meydana gelecek artış
lar sonucu, tekstil sektörümüzün dünya 
piyasalarında rekabet gücünü kaybetme
mesini teminen, 10.6.1989 tarih ve 20191 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bakan
lar Kurulu Kararı ile, ana girdileri oluş
turan pamuk iplik ithalatı gümrük vergi
sinden muaf tutulurken, pamuklu mensu
catta da ithal gümrük vergi oranı sıfıra 
indirilmiştir. Böylece, sanayicimizin, özel
likle dünya fiyatlarından, konfeksiyon, ip
lik ve mensucat temin etmesi sağlanmış
tır. 

Diğer taraftan, iklim koşullarından 
son derece etkilenen bir tarım ürünü olan 
pamuğun üretim miktarı, sezonlar itiba
riyle dikkate değer değişmeler göstermek
tedir. Bu nedenle, gerek tüm zahmetleri-
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ne katlanarak pamuğu üreten çiftçimizin 
emeğinin değerlendirilmesi, gerekse sana
yicimizin istikrarlı bir şekilde hammadde 
teminini sağlamak amacıyla ülkemizde 
pamuk alım ve satımını oluşturacak bir 
vade borsasının da yapılması çalışmaları
na başlanmıştır. Yani, önümüzdeki aylar
da bir nevi future marketin Türkiye'ye 
gelmesi için çalışmalara başlamış bulunu
yoruz. 

Ayrıca, sanayimizin, bir tanm ürü
nü olan pamuğa olan bağımlılığını azalt
mak ve uluslararası piyasalarda pazarla
ma imkânlarımızı geliştirmek amacıyla, 
alternatif elyaflardan olan sunî ve sente
tik elyaf kullanımının teşviki yönünde ça
ba harcanmaktadır. 

Çiftçimizin mağdur olmaması ve ül
kemiz açısından çok önemli bir hammad
de olan pamuk üretiminin, gerek miktar 
ve gerekse kalite olarak devam ettirilebil
mesi için, devletin belli düzenleyici görev
ler alması ihtiyacı bulunmaktadır. Bu 
amaçla, yakın tarihe kadar destekleme 
alım organları olan TARİŞ, Çukobirlik ve 
Antbirlik, serbest piyasa koşullan çerçe
vesinde ve fakat tüccarın bir rakibi değil, 
pamuk üreticisinin, pamuğunu belirli bir 
düzeyin altında satma zorunluluğuyla kar
şı karşıya kalmamasını teminen, destekle
me alımları yapmaktaydılar; ancak, Hü
kümetimizce izlenen politikalar çerçeve
sinde, 1987-1988 sezonundan itiaren koo
peratif birliklerince destekleme alımları 
yerine, kârı ve zararı kendine ait olmak 
üzere, serbest piyasa koşullarıyla, tüccar 
gibi pamuk alımlarında bulunmaları uy
gulamasına başlanmış bulunmaktadır. Bu 
uygulama çerçevesinde, kooperatif birlik
leri, çiftçiye serbest piyasa fiyatlarının da 
üzerinde fiyat önererek alım yapmaya, do
layısıyla çiftçiyi destekleme çabası içine 
girmişlerdir. Nitekim, daha evvel üretime 
nazaran çok cüzi olan alım miktarı, 
1987-1988 sezonunda 46 bin ton ile üreti-
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min yüzde 9'una ulaşmış, 1988-1989 se
zonunda da 171 bin ton ile geçen sezona 
kıyasla yüzde 193 oranında artarak, yüz
de 26.39'unu oluşturmuş bulunmaktadır. 
Nitekim, destekleme alımlarının müspet 
etkileri üretimde de kendini göstermiş 
olup, 1988-1989 sezonunda pamuk üreti
mi 650 bin ton ile rekor bir seviyeye ulaş
mış bulunmaktadır. 

Kooperatif birliklerince 1988-1989 se
zonunda uygulanan alım fiyatlarına gelin
ce; Hepinizin bildiği gibi, kütlü alım fiya
tı, Ege tipi pamuklar için 870 TL/Kg, Çu
kurova tipi pamuklar için ise 840 TL/Kg 
olarak belirlenmiştir. Bu ise, Ege tipi için 
yaklaşık 2 288 TL/Kg ve 2 209 TL/Kg 
preseli pamuk fiyatına tekabül etmektedir 
ve Eylül 1988 tarihi itibariyle, dünya fiyat-
lannm üzerindedir. Nitekim, aynı dönem
de dünya fiyat göstergesi, Ege tipi pamu
ğa tekabül eden (A) endeksinin fob 109.87 
sent/kg (TL karşılığı 1 741 lira 44 kuruş) 
iken, Çukurova tip pamuğa tekabül eden 
(B) endeksi ise, fob 98.65 sent/kg (1 563 
lira 60 kuruş) olmuştur. Başka bir deyiş
le, pamuğun, çiftçiden ucuza alınması söz 
konusu değildir; aksine, dünya fiyatlarının 
dahi üzerinde fiyattan alım yapılmıştır ve 
çiftçinin de, Türkiye üretiminin yaklaşık 
yüzde 30'unu kooperatif birliklerine gö
türüp satması bu gerçeği göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, pamuk ihracat . 
ve ithalatıyla ilgili olarak bir hususun da
ha açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 
Pamuk ihracatımızın ucuza yapıldığı, it
halatının ise pahalı fiyatlardan gerçekleş
tirildiği iddia edilmektedir. Bilindiği üze
re, ülkemizde iki tip (Ege ve Çukurova) 
pamuk üretilmekte ve ihracata konu ol
maktadır. Oysaki, kaliteli iplik için gere
ken ve ülkemizde yetişmeyen uzun elyaflı 
pamuk ihtiyacı, ancak ithalat yoluyla kar
şılanmaktadır ve uzun elyaflı pamuğun fi
yatı, dünyada normal pamuk fiyatına na

zaran her zaman yüksek olmaktadır. Bu 
da, ortalama ithal fiyatlarımızın, ihraç fi
yatlarına nazaran yüksek olmasına neden 
olmaktadır. 

Bütün bunlara ilaveten, Pakistan'la 
aramızda yapılan anlaşmadaki 50 milyon 
dolarlık kredinin serbest dövize geçmesiy
le, buradan ithalat yapılması mümkün ol
maktadır. Ayrıca, diğer kuruluşlar da -ki, 
bunların başında Sürmerbank gelmekte
dir- icap ettiğinde daha fazla ithalat ya
parak piyasayı dengeleme imkânını bula
bilecektir. 

Saygılarımı sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkürler* Sayın Ta

ner. 

2. —EdirneMilletvekiliİsmaü Üğdül'ün, 
Edirne Kukpmar güreşlerinin önemine Ufkin gün
dem dtft konuşması 

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Sa
yın İsmail Üğdül, Edirne Kırkpınar gü
reşlerinin önemi konusunda gündem dışı 
söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın 
Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Türk 
kültür ve sanatının dünya çapında yetişen 
en güçlü temsilcisi Mimar Sinan'ın, "Us
talığımın eseridir" dediği en görkemli şa
heserini armağan ettiği Edirnesinde, mu
cizevî başansı ile bir çağ kapatıp bir çağ 
açan hemşerimiz Fatih Sultan Mehmet'
in Edirnesinde, Osmanlı İmparatorluğu
na 91 yıl payitahtlık yapmış serhat şehri 
Edirnemizde 23 Haziran-25 Haziran ta
rihleri arasında 628 incisi yapılacak olan 
tarihî Kırkpmar güreşlerinin önemi sebe
biyle söz almış bulunuyorum; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Bugün, dünya üzerinde 628 yıl bir 
organizasyonun devam etmesi, hakikaten 
çok önemli bir olaydır. Her yıl düzenle
nen bu güreşlere, Türkiye'nin dört bir ta-
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rafından Edirne'ye gelerek, bu tarihî er 
meydanında güçlerini ortaya koyarak, en 
zor şartlarda dahi, tarihî güreşimizin ya
şatılmasında terlerini döken genç kardeş
lerimizin, o sırım gibi vücutlarını, onla
rın güreşte gösterdikleri incelikleri seyret
mek hakikaten çok güzel bir olay. 

Son yıllarda memleketimizde spor 
hızla gelişirken; hepimizin bildiği gibi, bu 
gelişmeye Türk güreşi de ayak uydurma
ya çalışmaktadır. Bu gelişmede en önem
li destek, Hükümetimiz tarafından Türk 
güreşine layıkı ile verilmeye çalışılmakta
dır ve biz bunu yakından takip etmekte
yiz. Hakikaten, Türk sporuna ve bilhassa 
Türk güreşine verilen değeri göz ardı et
mek doğru değildir. 

Tarihî Kırkpmar güreşleri, verilen 
değerle, son yıllarda ayrı bir önem arz et
miştir. 1983, 1984, 1985, 1986 ve 1987 yıl
larında Say m Başbakanımız Turgut ÖzaT-
ın, bizzat Edirne Kırkpmar güreşlerine ge
lip, onları seyretmesi ve burada mücade
le eden genç güreşçilere destek olması, 
1983 yılına kadar hiçbir devlet büyüğünün 
gelmediği Kırkpmar güreşlerine ne kadar 
önem verdiğinin bir belirtisidir ve Türk 
güreşlerine, Kırkpınar'da güreşen güreş
çilerine verdiği bu önem, Türk güreşinin 
gelişmesinde büyük bir paya sahip olacak
tır kanaatindeyim. 

Bu seneki güreşler de, geçen seneki 
güreşleri aratmayacak şekilde organize 
edildi. Geçen yıl, Sayın Başbakanımız gü
reşlere gelemedi, bu yıl da gelemeyebilir; 
ama Sayın Başbakınımızı, güreşe verilen 
değerin bir göstergesi olarak spordan so
rumlu Sayın Devlet Bakanımız temsil ede
cek ve oraya gelerek, genç kardeşlerimiz
le beraber olacaklardır; onun dışında, 
Millî Eğitim Bakanımız da açılışında bu
lunacaklardır. 

Değerli arkadaşlar, bu tip olaylara si
yasî gözle, siyasî düşünceyle bakmak doğ
ru değil; biz bu görüşte değiliz. Daha ev-
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velki organizasyonlarda büyük katkısı olan 
değerli Milletvekili Arkadaşım Şener İşle
ten, bu organizasyonda da koşturuyor. Bu
radaki konu, bu meseleye iyi bakmaktır, 
biz de buna iyi bakalım. Ne kadar iyi ba
karsak, oradaki kimselere şevk gelecektir. 
Bakın, şu anda Edirne'deki gazetede baş
pehlivana, yani Kırkpmar'm en büyük 
pehlivanına 1 milyon 200 bin lira beledi
yenin ödül vereceği yazdı; ama geçen yıl 
Sayın Başbakanımızın başpehlivana ver
diği ödül 7 milyon lira idi. Bunun dışın
da, ikinci ve üçüncüye verilen ödül de ay
rı. Öyle inanıyorum ki, toplam 56-57 mil
yon lira idi; ama bu yıl ne olacak bilmi
yorum, Sayın Başbakanımın verdiği 7 mil
yon, herhalde 10 milyon olacak. İşte yıl
larca, (Anavatan iktidarı gelmeden önce) 
ihmal edilmiş olan, akla dahi gelmemiş 
olan bir olayı, pehlivanlarımıza, güreşçi
lerimize destek vererek, onları teşvik ede
rek elde etmek, Türk güreşinin gelişme
sinde önemli bir olaydır. Biraz evvel söy
ledim, bu olaylarda, particilik, şu bu doğ
ru değil; hele hele birlik ve beraberliğimi
zin gerektiği şu günlerde doğru değil. 

Bugün, Edirne, Trakya, ayrı bir ola
yı da birlikte yaşıyor. Şu vesileyle, Sayın 
Başkanım müsaade ederse ona da değin
mek istiyorum. Bulgaristan'dan, yani Kır
kpmar'm doğduğu yerden, pehlivanların 
çıktığı yerden, bugün, Türk soydaşlarımız, 
Bulgarlar tarafından sınır dışı edilerek, kö
tü bir olay sergilenmektedir. Ben dün on
larla beraberdim; onlarla beraber olup, 
onlarla omuz omuza olup, onlarla karşı 
karşıya olup, onların gözlerindeki pırıltı
yı, gözyaşını görmeden bunu yaşamak, 
buna inanmak kolay değil. Şu anda, 
sayın... 

İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — Bin
göl'den göç ederlerken neredeydiniz? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Sen 
bilmezsin... Otur aşağıya! Sen git koope
ratiflerine bak. Otur aşağıya!.. 
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RIZA YILMAZ (Ankara) — Ne olu
yor?.. Kürsüde nasıl konuşuyor Sayın Baş
kan? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Bu
rada güzel güzel konuşuyoruz; nedir ya
ni?.. Sayın Genel Başkanımız -onu dahi 
söyletmiyorsun bana; tam onu söyleyece
ğim an susturdun beni. Sen Genel Baş
kanını da sevmiyorsun galiba. Ne biçim 
particisin sen?- Erdal İnönü'nün şu saat
lerde Edirne'de, o soydaşlarımızla beraber 
olduğunu siz belki bilmiyorsunuz, ben bi
liyorum. Bir şeyden haberiniz yok. Doğ
ru Yol Partisi G-rup yöneticisi arkadaşla
rımız, Anavatan Partisi Grup Yöneticisi 
arkadaşlarımız oradalar. 

Onlara dün, "Türk Devleti, Türk 
Milleti sizin yanınızda; korkmayın, biz siz
lerle beraberiz. Türkiye büyük bir 
devlettir" şeklinde söylediğim zaman, ora
daki heyecan, insanın tüylerini diken di
ken ediyordu. (SHP ve DYP sıralarından 
gülüşmeler) 

İşte, şu ciddî konuları dahi burada 
anlatırken gülmek, bence, sizin gibi ciddî 
kimselere yakışmaz; ama ben sizlerin, hiç 
olmazsa önümüzdeki günlerde şu soydaş
larımızla beraber olmanızı ve ezen; ezen; 
ama bazı kimselerin hasretle baktığı, öz
lemle baktığı o rejimin ezdiği insanları 
görmenizi ve onlann Türkiye Cumhuri
yetine nasıl ümitle, nasıl sevgiyle baktık
larını görmenizi isterim. 

Ayırım yapmadan, demagoji yapma
dan, bize muhtaç olan; Türkiye Cumhu
riyeti Devletine, Türk Milletine kendile
rini teslim etmiş olan bu insanları istismar 
etmeden, hep birlikte onların yanında ola
lım. 

Hepinizi saygılarla selamlarım. 
Sağ olun. (ANAP sıralarından al

kışlar) 
İLHAMI BİNİCİ (Bingöl) — Sayın 

Başkan, sataşma var efendim... 

3. — Halay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Iran Büyükelçiliğimize yapılan 
salam ve Türkiye'ye zoraki göçe maruz bırakılan 
Bulgaristan'daki soydaşlarvmztn durumiartna üis-
kin gündem dışı konuşması ve Dışişleri Bakanı A. 
Mesut Yılmaz'm cevabı 

BAŞKAN — Sayın Murat Sökme-
noğlu, dış temsilciliklerimizin maruz kal
dığı menfur saldırı karşısında gündem dışı 
söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyo
rum. 

İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — Sayın 
Başkan, şahsıma bir sataşma var. 

BAŞKAN — Neyin saldırısı var efen
dim?.. Ne demiş? 

İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — "Sen 
bilmezsin, sen kooperatiflerine bak" di
yor. Ne olduğunu anlatacağım kendisine. 

BAŞKAN — Başka bir zaman gün
dem dışı söz istersiniz, siz de ne olduğu
nuzu ispat edersiniz efendim. (SHP sıra
larından gürültüler) ( 

İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — Neyi 
ispat edeceğim? 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Sök-
menoğlu... 

İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — ko
nuşmacı burada konuşurken ismimi kul
lanarak, "Sen bilmezsin" diyor efendim. 
Şahsıma bir satışma var. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Milletvekili gibi otur, söz atma ve ce
vap verilmesin. Oturun efendim... 

İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — Ben 
milletvekili gibi oturuyorum. Siz de Baş
kan olarak görevinizi yapın lütfen. 

BAŞKAN — Devam edin... 
Hesabınızı Edirne'de görün. Burası 

milletvekillerinin karşılıklı atışma yeri de
ğildir... Lütfen... 

Devam edin efendim. 
İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — Sayın 

Başkan, burada konuşulanın hesabı bura
da görülür, Edirne'de değil. 
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BAŞKAN — Lütfen... 
Devam edin efendim. 
MUSTAFA MURAT SÖKME-

NOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; İran'daki Türk Büyükelçi
liğine saldın ve elçilik binamızın uzun süre 
iranlılar tarafından ablukaya alınıp taş ve 
sopalarla bahçedeki araçların tahrip edi
lip yakılması karşısında, Türk Milletinin 
nefretini huzurlarınızda dile getirmek is
tiyor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyo
rum. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye 
Cumhuriyeti, devamlı, İran yöneticileri 
tarafından hedef haline getirilmekte ve 
radyolarından eşsiz Atatürk'e saldıran 
İran ile değişik boyutlarda sürtüşmelere 
sahne olmaktadır. Kanaatim odur ki, her 
şeye ticarî gözle bakan Hükümet, İran 
üzerinde gereken saygınlığı kuramamıştır. 
10 Kasımda... 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — De
magoji... 

MUSTAFA MURAT SÖKME-
NOĞLU (Devamla) — Dinle; bakalım 
demagoji mi beyefendi? 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Böyle
si bir meseleyi istismar etmemek lazım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

MUSTAFA MURAT SÖKME-
NOĞLU (Devamla) — 10 Kasımda, eş
siz Atatürk'ün ölüm yıldönümü münase
betiyle bayrağını yarıya indirmeyen İran 
Sefaretine, Sefirin şımarık hareketlerine 
karşı, bu kürsüden, "persona noh grata" 
ilan edilmesini istemiş, gereken tedbirle
rin alınmasını Hükümetten talep etmiş
tik. Sadece ikazla İran Sefiri Mottaki'nin 
şımarıklığına son vermeyeceğini söyledi
ğimiz halde, olay örtbas edilmeye çalışıl
mıştır. Bilahara da, Mottaki, Mecliste 
yaptığım konuşmadan sonra, milletveki
lini ikaz eder mahiyette bir mektup gön
dermiş, diplomatik kaideleri çiğnemiştir. 

Bunu da Dışişleri Bakanlığı bütçesinin gö
rüşülmesi sırasında dile getirdiğimiz hal
de, netice alınamamıştır ve olaylar, Hu-
meyni'nin vefatı münasebetiyle bayrak in
dirip indirmeme sorununa kadar devam 
edegelmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, mollalar 
karşısında saygınlığımızı şimdiye kadar 
koruyamadığımızdandır-ki, İran, şimdi 
gösterdiğimiz bu biçimsel saygıyı bile dik
kate almamaktadır. Onlann nazarında, 
bayrakları indirmemiz, öteden beri devam 
eden zaafımızın sonucu intibaını vermiş
tir. Şayet, zamanında İran üzerinde sıkı 
dursaydık, sadece ticarî münasebetleri dü-
şünmeseydik, giriştiğimiz biçimsel saygı 
gösterimiz İran tarafından bile zaaf ola
rak değil, olgunluk ve temkin olarak gö
rülürdü, ama, tutumumuzu ilkelere da-
yandırmadıkça ne yapsak sonuç alamaya
cağız; Büyükelçiliğimize saldırı düzenle
me münasebetsizliğini önleyemediğimiz 
gibi, daha da vahimlerine zemin hazırla
yacağız. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere, 
bir ülkenin büyükelçiliğinin topraklarına 
girmek, o ülkeye girmek anlamına gel
mektedir. Uluslararası bu hukuk kuralı, 
zaten hiçbir hukuk kuralının tanınmadı
ğı İran'da iflas etmişse, bizim de bunu 
görmemezlikten gelmemiz, sadece protes
to etmemiz kâfi değildir. 

İran'ın resmî davetlisi olarak İran'a, 
cenaze merasimine giden gazetecilerin ba
şına gelenlere ne demeli... Yüksek malum
larınız olduğu üzere, Milliyet'ten Oktay 
Pirim, Sabah'tan Savaş Ay, Günaydın'dan 
Aliyar Dengiz, Güneş'ten Levent Çevik 
elçilikte mahsur bırakılmış, Türk basını 
telin edilmiş, taşlar ve sopalarla gazeteci
lerin üzerine yürünmüş, Türkiye'ye haka
ret edilmiştir. Diğer iki Türk gazeteci de 
göz altına alınmış, sefaretimizin dahliyle 
bilahara serbest bırakılmış, hatta ve hatta 
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uçakta yer bulamadıkları içindir ki, İran, 
davet ettiği gazetecileri, alelacele yurt dı
şına sevk etmiştir. Biz buna karşılık ne 
yapmışız?.. Sadece protesto... İşte bu ol
maz sayın milletvekilleri. 

Muhterem milletvekilleri, Iran Cum
huriyetinin kendi ideolojisini Türkiye'ye 
ihraç etmek istemesinin ardında yatan 
gerçek amaç, devletimiz tarafından bilini
yor; ancak, bunun için gerekli kalıcı ted
birler alınmıyorsa, bunlar, zaman zaman 
olaylar patlak verince gündeme geliyorsa, . 
bu konuda iyi niyet aramak da yanlış olur. 
iranlılar, ticarî şirketler aracılığı ile ideo
loji ihracatını yaygın hale getirmesine rağ
men, bu şirketler müsamaha görüyor, 
önemsenmemekten dolayı araştırtlmıyor-
sa, tehlike daha da büyüktür. Mollaların, 
gizleme gereği dahi duymadıkları düş
manca davranışlarına gereken tepki artık 
gösterilmelidir. 

Muhterem milletvekilleri, millî ve la
ik Türkiye Cumhuriyeti, Iran İslam Cum
huriyeti için bir hedeftir. Günün birinde 
millî varlığımıza son verebilmek amacıy
la, Humeynicilerin, gayri millî değerleri, 
İslam birliği maskesiyle ülkemizde yerleş
tirmeye çalıştıkları nasıl görmemezlikten 
gelinir?.. İşte, bunu anlamak mümkün de
ğildir. Ermeni terörizmine uygun ortam 
sağlayan İran, yeryüzünde, Ermenilerin 
anıt dikebildikleri birkaç ülkenin içinde
dir. Üstelik de Müslüman İran... Urmi-
ye'de Kürtlere üs ve kamp sağladıkları, 
PKK elemanlarının bir bölümünün Ur-
miye ile bağlantılı olduğu gerçeği ile, Teb
riz'de, Cuma Mescidi denilen yerde ve 
Kum kentinde, Türkiye'den gidenlere ide
olojik eğitim yaptırıldığı da, artık gizli ol
maktan çıkmıştır. Şiî İran mollalarının 
toplumsal ve sosyal görüşlerinin Türkiye'
deki bazı çevrelerce benimsenmeyeceğini 
sanmak en büyük gaflet olur. 

Muhterem milletvekilleri, ülkemizde, 

hangi sebeplerle olursa olsun, bir milyo
nun üzerinde İran vatandaşının barınma
sına göz yumanların, Bulgarların, insan
lık dışı muamele ile karşı karşıya bıraktık
ları soydaşlarımızı, "Türkiye'ye alıyoruz, 
aldık,.." nutuklarından öte gitmeyen gi
rişimlerine de huzurlarınızda değinmek is
tiyorum. 

Yıllardır süren işkenceye rağmen soy
daşlarımızın durumuna iyileştirici, somut 
bir tedbir alamayan iktidarın zoraki göç 
ile, elinde bohçasıyla yurdumuza gönde
rilen soydaşlarımızın durumlarına üzül
düklerini söylemeleri hiçbir şey ifade et
mez. Şu anda, zoraki göçle, 16 bin civa
rında soydaşımız Türkiye'ye gelmiştir. Bu 
zorakî göçle gelenlerin giyecek ve iaşeleri 
temin edilmemektedir. Hükümet, her gün 
artan bir rakamla gelen bu zorakî göçe ha
zırlık yapmamıştır. 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakar
ya) — Hazırlık ne zaman yapılacak? 

MUSTAFA MURAT SÖKME-
NOĞLU (Devamla) — Hazırlık yapma
mış. Kapıkule'de duruyor; sizin heyetiniz 
de var. Gidin, görün. Bu, siyasî bir istis
mar değil; tedbir alınması lazım. 

Sayın milletvekilleri, üzüntü meseleyi 
halletmez; çare lazımdır. Muktedir olama
yanlar, milletin vicdanında kara bir leke 
gibi duran bu manzara karşısında, cum
huriyetimizin kapılarını sayıları, milyon
ları geçen ve orada kalan soydaşlarımıza 
da açmalıdırlar. Zorakî gönderilen soydaş
larımızdan başka, 2 milyona yakın Türk
ün, ailelerinden ayrılıp, zulüm altında in
lemesine göz yumamayız. 

Huzurlarınızda soruyorum: Tüm 
soydaşlarımızı niçin Türkiye'ye alamıyo
ruz? Bu insanlar, niçin süratle anlaşma ya
pılıp, Türkiye'ye çağrılmıyor? Bulgarlara 
karşı tedbirlerin hedefi nedir? Türkiye 
Cumhuriyeti bugüne kadar nasıl bir he
def içindeydi? Bunların açıklanması gere
kir. 
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Irak'tan kaçan Peşmergeleri kabul 
ederken kimseyi dinlemeyenler, şimdi 
kalkmış, "İcap ederse, sinemizi açarız" 
gibi demeçler vermenin ötesine geçeme
mektedirler ve aldıkları tedbirleri açıkla-
mamaktadırlar. Hamasî nutuklar yerine, 
Bulgar çizmesi altında inleyen bu insan
ları bir an evvel Türkiye'ye getirmek için 
tedbir alınmalıdır ki, mesele kökünden çö
zülsün. 

Yürüyüş düzenlemek, miting yap
mak, iktidarın işi değildir. Millet, zaten 
gerekli duyarlılığı göstermiştir, iktidar, mi
ting düzenleyeceğine, tedbir almalıdır; va
zifesi de odur. Milletin vicdanlarında ka
ra bir leke gibi duran bu olayı da, işin için
den çıkılmaz bir duruma getirmeden hal
letmelidir. 

Niçin Sofya'daki elçimizi hâlâ orada 
tutuyoruz? İşi yavaştan alarak, televizyo
na çıkıp, "Bulgarlar hizaya gelsin, yoksa 
karışmayız" diyen Hükümetin, bu şekil
de tansiyonu yükseltmesinin bir faydası 
yoktur. Bunun bir tek faydası olur; o da 
dışarıdaki olayların tansiyonunun yükselt-
mesiyle, millî mutabakat sağlanması ge
reken bir ortamda, içerideki beceriksizlik
lerin, başarısızlıkların faturalarını bir 
müddet uyutma sevdasıdır. Bulgaristan 
meselesini, bir iç politika malzemesi ya
pıp, dönüşü olmayan bir yolla çözme gi
rişimleri yerine meseleyi dünya platform
larında bir an evvel halledip, soydaşları
mıza kapıları açmak daha yerinde olmaz 
mı? 

Şimdi, huzurlarınızda soruyorum: İs
lam alemindeki kardeşlerimiz nerede? 
Sovyet Rusya ile münasebetlerimiz ne 
âlemde; Sovyetlerin bu husustaki tutumu 
ne olacak? Bu arada, "Belene Belgeseli" 
nin bu kadar geciktirilmesinin kime, ne 
faydası oldu, niçin geciktirildi? Onu da 
Hükümetin açıklaması lazım. 

Millî mutabakat isteyen sorunları 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden kaçı

rıp, illa ben bilirim zihniyetiyle, mesele
leri Yüce Mecliste tartışmama hastalığı, 
bizi bugünkü noktaya getirmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
"70 milyonluk bir Türkiye ile Bulgaris
tan'la... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Siz devam edin efen
dim... Tamamlayın sözünüzü Sayın Sök-
menoğlu. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — 
Okuyun! 

MUSTAFA MURAT ÖÖKME-
NOĞLU (Devamla) — Gel, sen de oku 
be kardeşim... Hevesliysen... 

"70 milyonluk bir Türkiye ile, Bul
garistan'la olan meseleyi çözeriz" denmiş-
se, olan bu olur. Şimdi, halk desteğini kay-
betmişliğin ezikliğiyle yapılacak hesapsız 
çıkışlar da, artık kimsenin hakkı değildir. 
Bu mesele Türk Milletine mal olmuştur, 
tüm Türk Milletinin meselesidir. "Gelin, 
meseleleri burada, bu yüce çatı altında 
tartışalım, tedbiri beraberce alalım, yek-
vücut bir Türkiye'nin ne yapabileceğini 
dünyaya gösterelim" diyor, Yüce Heyeti
nizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Sökmenoğlu. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Sayın Sökmenoglu'nun, 
önce İran'la başlayıp, daha sonra Bulga
ristan'la devam eden dış politikaya ilişkin 
gündem, dışı konuşmasına cevaben, bura
da kürsüye getirdiği olayların kısmen doğ
ru olduğunu; ama, Hükümetimizin tutu
muna ilişkin değerlendirmesinin tümüy
le yanlış olduğunu ifade etmek zorunda
yım. 

Ayrıca, Bulgaristan'dan Türkiye'ye 
sığınan soydaşlarımıza ilişkin ve zannedi
yorum hepimizi aynı ölçüde ilgilendirmesi 
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gereken konunun bir iç politika malzemesi 
olmaması konusundaki temennisinin, bu
rada kullandığı ifadelerle temelden çeliş
tiğine de işaret etmek zorundayım. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Sökme-
noğlu'nun konuşmasının başında değin
diği, İran'daki Tahran Büyükelçiliğimize 
karşı girişilmiş olan saldın doğrudur. 

8 Haziran tarihinde Humeyni'nin 
cenaze töreni sırasında Tahran'daki Bü
yükelçiliğimize bir saldırı vuku bulmuş
tur. Tabiî, bu saldırı bizim için başlıba sı
na üzücü bir olaydır; ama bizim için, 
üzüntümüzü artıran diğer bir sebep, böyle 
bir saldırının, bizim, gerçekten dostluğu
na önem verdiğimiz komşu bir ülkede ol
masıdır ve bu saldırı sırasında taşkın gös
tericilerin, ülkemiz ve Büyük Atatürk aley
hine, sloganlar atmalarıdır. 

Maalesef, bu olaylarda büyükelçilik bi
namızın giriş bölümü tamamen tahrip ol
muştur. Büyükelçiliğimizin bahçesinde bu
lunan, personelimize ait 12 araç ve büyü
kelçiliğe ait bir servis aracı tahrip edilmiş, 
büyükelçiliğimizin bazı camları kırılmıştır. 

Daha da dikkat çekici olan, büyükel
çiliğimizin önünde bulunan İranlı polis 
kuvvetlerinin, göstericilerin büyükelçiliğe 
girmelerini engellememiş olmaları, olay
ların, ancak devrim muhafızlarının mü
dahalesi sonucunda kontrol altına alınmış 
olmasıdır. 

Şimdi, Sayın Sökmenoğlu'nun söy
lediği doğrudur; oradaki büyükelçiliğimi
zin toprağı, Türkiye'nin toprağı sayılır, 
tıpkı buradaki İran Büyükelçiliğinin top
rağının da İran toprağı sayıldığı gibi. 

bizim, orada kendi güvenlik gücü
müz vardır, çok sınırlı güvenlik memur
larımızı vardır. Bunlar, sadece münferit 
saldı nları engellemek için görev yaparlar; 
ama büyükelçiliklere vaki olabilecek top
lu saldıraları önlemek, nezdinde bulunu
lan ülkenin yükümlülüğüdür; bir yerde 
de, o ülkenin şerefidir. İranlılar, bu yü

kümlülüklerini yerine getirememişlerdir, 
olaylara gereken şekilde mani olamamış
lardır; bunu ifade etmek zorundayım. 

Esasen, bu tepkimizi aynı gün (8 Ha
ziran günü) Ankara'daki İran Maslahat
güzarını Bakanlığımıza davet ederek ken
disine de söyledik. Bir kere, Büyükelçili-
ğimizdeki bütün personelin can güvenli
ğinin İran tarafından garanti edilmesini 
istedik, uğranılan bütün zararın tazmin 
edilmesini istedik ve bu sabah İran'daki 
Büyükelçimiz, İran Dışişleri Bakan Yar
dımcısıyla tekrar görüşmüş ve bu istekle
rimizi, bu beklentilerimizi tekrar ifade et
miştir. 

Ayrıca, yine olay günü, İran Dışişle
ri Bakanlığına bir notayla da bunları bil
dirdik. Aynı notamızda, yine bu cenaze tö
reninden sonra bazı İran yetkililerinin ce
naze törenini izlemeye giden Türk gaze-
teilerine karşı giriştikleri ve hiçbir şekilde 
kabulü mümkün olmayan muameleleri de 
dile getirdik. 

Tabiî, başta söylediğim gibi, bütün 
bu olaylar üzücüdür, çirkindir, devlete ya
kışmayan olaylardır; tek tesellimiz, bun
lardan ötürü herhangi bir görevlerimizin 
can kaybının olmamasıdır. Ama, İranlı
lar, gerek o gösteri yapan şahıslar, gerek
se Büyükelçiliğimizle temas eden yetkili
ler, bu olayların tek sebebinin, bazı Türk 
basın organlarında Humeyni aleyhine ya
pılan yayınlar olduğunu iddia etmişlerdir. 
Elbette ki, bu saldırıları tahrik eden bir 
unsur olarak bunların kabulü, tarafımız
dan mümkün değildir. Türkiye'deki de
mokratik sistem içerisinde basın hürdür 
ve biz bunu İranlı yetkililerle her düzey
de yaptığımız temaslarda yeniden dile ge
tiririz. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Sökme
noğlu'nun burada, biraz da yakınmayla 
karışık ifade ettiği husus doğrudur. Biz, 
İran'la dost olmak istiyoruz. Biz, İran'ın 
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iç işlerine karışmadan, kanşılıklı saygı esa
sına göre, iyi ilişkiler geliştirmek istiyoruz, 
iyi komşuluk ilişkileri geliştirmek istiyo
ruz. İran'ın, belki toplumların yüzlerce 
yıllık tarihlerinde ancak bir veya iki defa 
rastlanabilecek çok köklü bir devrimin içe
risinde olduğunu biliyoruz. Bundan ötü
rü, bir devletin gösterebileceği her türlü 
anlayışı gösteriyoruz; ama bunun hudu
du vardır. Biz, İran'la dostluğa önem ve
ririz; ama İran'ın da, bizim bundan da
ha fazla önem verdiğimiz değerler oldu
ğunu bilmesi lazımdır. İran yöneticileri
nin, artık, Türkiye'nin sabrının da bir sı
nın olduğunu bilmesi lazımdır ve vakit 
kaybetmeden, daha fazla vakit kaybetme
den bunu idrak.etmesi lazımdır. 

Sayın Sökmenoğlu'nun söylediği bir 
husus ise doğru değildir. Sayın Sökmenoğ-
lu burada, bir büyükelçiden yakındı. Ken
disine soruyorum: Eğer Türk Devleti tep-
kisizse, o büyükelçi şimdi nerededir? Eğer 
Türk Devleti ve Türk Hükümeti bütün 
bunlan örtbas etmek çabasında ise, o za
man, o büyükelçinin görevinde olması ge
rekmez mi? Biz bu tepkimizi en kararlı bi
çimde ortaya koymuşuzdur ve somut bi
çimde neticelendirmişizdir; ama olayları 
tırmandırarak, aslında dost olması gere
ken, aslında, karşılıklı menfaatleri gereği 
o dostluğun içinde olan iki ülkenin bun
dan zarar görmemesi mümkün değildir. 
Onun için, olaylara günlük heyecanlarla 
değil, bazı haddini bilmez kişilerin yol aç
tığı ve aslında devlet sorumluluğuyla bağ
daşmayan birtakım olayların optiğinden 
değil, geniş bir perspektif içinde bakma
nız lazım. Elbette ki, gereken tepki ne ise, 
o tepki gösterilir; o tepki her zaman gös
terilmiştir ve gösterilecektir. Benim Ba
kanlığım, o meselenin kamuoyunda ka
zandığı güncelliğe göre değil, bir sürekli
lik içerisinde olayları takip etmek zorun
dadır. Devletin sorumluluğu budur ve 
emin olunuz, Türkiye'nin menfaati bura

dadır. 
Sayın Sökmenoğlu'nun ifadesine ka

tılmadığımı ifade etmek istiyorum. Bizim 
yerimize yarın Türkiye'de bu sorumlulu
ğu hangi hükümet üstlenirse üstlensin, 
ona yakışan tavrın da bu olacağına inanı
yorum. Çünkü, Türkiye'nin çıkarının ora
da olduğuna inanıyorum. 

Ayrıca, Sayın Sökmenoğlu'nun bu
rada Bulgaristan'la ilgili çok bölük pörçük 
ifade ettiği hususları, şu anda değil, Ba
kanlığımda, Hükümette ve her düzeyde 
olayların değerlendirmesini tamamlandık
tan sonra önümüzdeki günlerde Meclise 
en geniş şekilde arz edeceğimi bildiriyor, 
hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN. — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

4, —İz im Milletvekili Ahmet Erstn'in, öad 
eğitim kurumlarındaki kadrolaşma ve eğitim sorun
larına ilişkin gündem dışı konuşman 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sa
yın Ahmet Ersin, özel eğitim kurumların
daki kadrolaşma ve eğitim sorunlarıyla il
gili gündem dışı söz istemişl«rdir, kendi
lerine söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Ersin. 
AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; özel eğitim 
kurumlarında zaten yetersiz olan eğitim 
ve öğretim, bazı yanlı ve haksız uygula
ma ve davranışlar yüzünden iyice çığırın
dan çıkmıştır. Özürlü insanları eğitmek ve 
onları topluma kazandırmakla görevli bu 
kurumlarda, uzman eğitimci ve öğretmen
lerin görevlendirilmesi gerekirken, devşir
me usulüyle çağdışı bir kadrolaşmaya gi
dilmektedir. 

Bugün, yaklaşık 5 bin özürlü insana 
hizmet ve eğitim götüren özel eğitim ku
rumlan, Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi 
Başkanı Muzaffer Doğan tarafından, bir 

— 45 — 



T.B.M.M. B : 100 13. 6 . 1989 O : 1 

çiftlik gibi kullanılmaktadır. Bu kişi, ge
çen yıl, Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesin
den kasap kadrosuyla Hacca giden yeğe
ni Personel Atama Dairesi Genel Müdür 
"Yardımcısı ile birlikte... 

BAŞKAN — Sayın Ersin, siz, bir eği
tim politikasını dile getirmek için kürsü
ye çıktınız. Burada müdafaa imkânı bu
lunmayan kişilere taarruz mümkün mü? 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın 
Başkan, Bakan var ya... 

BAŞKAN — Efendim, bakan bir 
şahsı mı müdafaa edecek? "Vardır" di
ye, burada bulunmayan bir kimsenin şah
sına tecavüz mümkün mü? Ben buna im
kân verir miyim?.. Lütfen efendim... 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Bakan 
cevap verecek. 

AHMET ERSİN (Devamla) — 
Efendim, onu korumakla görevli bakan 
var Sayın Başkanım.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Şahıslara tecavüz etmeyin efendim. 

AHMET ERSİN (Devamla) — 
Efendim, Sayın Bakan maiyetindeki per
soneli korumakla görevlidir ve cevap ver
me durumundadır. 

BAŞKAN — Efendim, siz benden, 
özel eğitim kurumlarıyla ilgili eğitim fel
sefesini ve görüşlerinizi izah için söz iste
diniz... 

AHMET ERSİN (Devamla) — Ay
nı şeyi söylüyorum Sayın Başkanım.. 

BAŞKAN — Ama konunuzun dışı
na çıkıyorsunuz.. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Ha
yır efendim!.. Aynı şeyleri söylüyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bakan 
var efendim. 

RIZA ILIMAN (Çorum) - Bakan 
cevap verecek Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bu sözlere 
-karşı şimdi o arkadaş gelip de kendisini 
burada müdafaa edebilir mi? 

AHMET ERSİN (Devamla) — Ba
kan var Sayın Başkanım, Bakan var. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen efendim... Siz arkadaşların telkinleriy
le değil, Başkanlığın yönetiminde konuş
mak mevkiindesiniz; Başkanlık da İçtüzü
ğüne göre hareket eder. Lütfen efendim... 

AHMET ERSİN (Devamla) — Pe
ki, ben şimdi burada kimi suçlayayım? 'Ya
ni burada bir bozukluk var, bir yozluk var
sa, kime yönelteceğim suçlamalarımı? 

BAŞKAN — Konuşmanızı baştan o 
şekilde isteyin. Aksi halde, kamufle ede
rek şahıslara tecavüz imkânı vermem efen
dim. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Sa
yın Başkan, bizim ne söyleyeceğimizi siz 
dikte ettiremezsiniz. Siz Başkansınız; bir 
hatam varsa gereğini yaparsınız. Ben sö
zümü tamamlamak durumundayım. 

BAŞKAN — Efendim, şahısla^ gün
dem dışı konuşmanın konusu değildir. Ko
nuşmanızı devam ettirip ettirmemek ba
na aittir. Lütfen... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Bakan, siz onun müdafii misiniz? 

BAŞKAN — Kimin müdafii?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ora

da söz konusu edilen kişilerin müdafii siz 
misiniz? 

BAŞKAN — Ben her vatandaşın hu
kukunu müdafaayla görevliyim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efen
dim, oradakilerin dava açma hakkı var. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
AHMET ERSİN (Devamla) — 

Efendim, burada bir yanlışlık varsa, hak
sız bir suçlama varsa, Sayın Bakan bura
dadır; gelir, cevap verir ya da... 

BAŞKAN — Efendim, ben size ge
nel çerçeveyi arz ettim. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Za
ten, genel çerçeveye aykırı yaptığımız bir 
şey yok ki. Niçin sözümü kestiğinizi an
layamıyorum yani. 
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RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, geçen hafta ANAP'lı arkadaşla
rımız merkez yönetim kurulu üyemiz Sa
yın Ali Dinçer'i suçlayan konuşmalar yap
tılar... 

AHMET ERSİN (Devamla) — O 
yapar... O yapar da, biz yapamayız!.. 

BAŞKAN — Efendim, o, buradaki 
başkanın takdiri meselesidir. Ben böyle 
düşünüyorum; başkaları başka şekilde dü
şünmüş olabilir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Siz ida
re ediyordunuz. 

AHMET ERSİN (Devamla) — İyi 
de, biz ne söyleyeceğimizi size göre mi ta
yin edeceğiz Sayın Başkanım? Sizin, be
nim söylediklerimi tayin etmeye, sınırla
maya ne hakkınız var? 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, konuş
ma talebinizin metnini yeniden okurum, 
o zaman mahcup olursunuz. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Ne
den mahcup olurum? 

BAŞKAN — Siz, özel eğitim kurum
larıyla ilgili konuşmak için kürsüye geldi
niz, bu politikayı tenkit için geldiniz... 

AHMET ERSİN (Devamla) — Ta
mam, burada yaptığım o zaten benim. 

BAŞKAN — Şahıslara tecavüz için 
gelmediniz. 

AHMET ERSİN (Devamla) — Şi-
hıslan tenkit etmeden politikayı nasıl ten
kit ederiz Sayın Başkanım? Yani, politika 
gökten zembille inmiyor ki; şahıslar uy
guluyor politikayı. (SHP sıralarından 
"Devam et, devam et" sesleri) 

Bu kişi, geçen yıl Diyanet İşleri büt
çesinden "Kasap" kadrosuyla Hacca gi
den yeğeni Personel Atama Genel Müdür 
~Vardımcısıyla birlikte bu kurumlardaki 
uzman eğitimcileri görevden uzaklaştıra
rak, yerlerine hemşerilerini getirmiştir. Bu 
kurumlar ve okullar, Kahramanmaraşlı 
olmak ve Muzaffer Doğan ile yeğeni Nev
zat PakdU'in yakını olmaktan başka hiç

bir niteliği olmayan, özel eğitim alanında 
bilgisiz ve sertifikasız yöneticilerin elinde
dir. Tam bir Kahramanmaraşlılar heger 
monyası hakimdir. 

Haksızlık ve yolsuzluklara karşı çıkar 
nitelikli ve uzman yöneticiler ve öğretmen
ler sürgün edilip istifaya zorlanırken, yer
lerine, Özel Eğitim Yönetmeliğine aykırı 
olarak, akrabalar, tanıdıklar atanmıştır. 
İdare mahkemelerinden alınan yargı ka
rarları ise, Muzaffer Doğan ve Sayın özal 
gibi devlet ketesinden hacı olan yeğeni ta
rafından tanınmamakta ve uygulanma
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, görme ve işitme 
özürlü kişileri eğitmekle görevli ve Tür
kiye'nin çeşitli yerlerinde faaliyette bulu
nan körler ve sağırlar okullarında çok ga
rip ve utanç verici olaylar olmaktadır. 
Görmeyen ve duymayan bu insanlar, uz
man yönetici ve öğretmenlerin görevden 
uzaklaştırilmasıyla anlayışsız ve bilgisiz, 
eli sopalı yöneticilerin insafına terk edil
mişlerdir. Dayakla ve aç bırakarak terbi
ye etme anlayışı, acımasızca uygulanmak
tadır. Özel bilgi ve eğitim görmesi gere
ken bu öğrenciler, horlanıp aşağılanarak, 
normal yaşamdan uzaklaştırılmaktadır. 

Okullar adına toplanan yardımlar ve 
verilen ödenekler, yerini bulmayıp, okul 
yöneticilerine ve yerel yöneticilere kaynak 
oluşturmaktadır. Çoğu yönetici, aldıkları 
maaşla kıyaslanmayacak ölçüde lüks bir 
yaşam sürmekte; ama, buna karşılık, özel 
eğitim araçlarından yoksun ve pislik için
deki okullar;' her türlü rezaletin, yolsuz
luğun var olduğu tecrit kampları görünü
mündedir. Öğrenciler, bakımsızlıktan ve 
ilgisizlikten kırılmaktadır. Nitekim, Gazi
antep Körler Okulunda bakımsızlıktan ve 
tedavi edilmemekten ötürü üç öğrenci öl
müştür. Bu olayın nedeni ve sorumluları 
araştırılmamıştır. 

Yine, 16 Mayıs günü bir törene ka
tılmak için Aydınlıkevler Körler Okuluna 
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gelen Ankara Valisi görmesin diye, hasta 
ve bakımsız 15 çocuk, apar topar toplanıp 
Ankara Sağırlar Okuluna taşınmış ve bir 
gün göz hapsinde tutulmuşlardır. 

Körler ve sağırlar okullarında, gör
meyen, duymayan kız öğrencilere sarkın
tılık etme, ırza geçme olayları sıkça yaşan
maktadır. Aydtnlıkevler Körler Okulunda
ki, altı aylık hamile onüç yaşındaki gör
me özürlü kız öğrenciyi kimin kirlettiği bi
linmemektedir. Yetkililerin bu konuda 
yaptıkları açıklamalar da yeterli değildir 
ve bu kızın niçin okuldan atıldığı, şimdi 
ne durumda olduğu da bilinmemektedir. 
Olayın sorumluları araştırılmamıştır. Er
kek öğrenciler arasında gittikçe yaygınla
şan homoseksüelliğin nedenleri niçin araş
tırılmıyor ve -i\içjn önlem alınmıyor? Bu 
olaylardan ve gelişmelerden yöneticilerin 
bilgisinin olmaması mümkün değildir. 

Denizli Sağırlar Okulu Müdürü hak
kında çeşitli söylentiler vardır. Öğretmen
leri, hizmetlileri ve diğer personeli, bölü
cülük, komünistlik gibi artık alışılagelmiş 
ve bayatlamış yakıştırmalarla sürgün et
tirmekle ve okulda yarattığı terörle tanın
maktadır. Beş yıldan beri soruşturma re
koru kıran ve 1988 yılında onbeş kez so
ruşturma gördüğü halde müfettiş rapor
larını hasır altı ettiren ve mahallî gazete
lerde adından sıkça söz ettiren bu okul 
müdürünü kimlerin koruduğunu doğru
su merak etmekteyiz. Bu yöneticinin, okul 
adına topladığı yardımları ve ödenekleri 
öğrencilerden kısıp kendisi için kullandı
ğı ve çeşitli yollarla il yetkililerine aktar
dığı söylentileri yaygındır. Öğretmenlik 
maaşından başka hiçbir geliri olmayan bu 
müdürün sarraf dükkânı açacak sermayeyi 
nereden bulduğu merak edilmektedir. 
Halktan toplanan, miktarı kimse tarafın
dan bilinmeyen paralar acaba bu okulda 
altına mı dönüştürülmektedir? 

Yine, Denizli Sağırlar Okulu tam bir 
rezalet ve keşmekeşi yaşamaktadır. Okul 

müdürünün ilişki kurduğu bir bayan öğ
retmen, yoğun dedikodular yüzünden 
okulda intihara teşebbüs etmiştir. Çevre
de herkesin bildiği bu olay hakkında Ba
kanlık ne gibi işlem yapmıştır? 

Yine aynı okulda, işitme özürlü bir 
kız öğrencinin üç yıldan beri ırzına geçil
mektedir. Okul müdürü bunu bildiği hal
de hiç sesini çıkarmamaktadır. Nitekim, 
bu olumsuzluklardan sonra bazı veliler, 
çocuklarını okula göndermemektedirler. 

Sayın milletvekilleri, özel eğitim ku
rumlarında herkes gibi olmayan özürlü in
sanlar eğitilmektedir; ancak, bu konuda 
uzman kişilerin görevden uzaklaştırılarak 
yerlerine getirilen bilinçsiz ve beceriksiz 
yöneticilerin elinde, özürlü öğrenciler, eği
tilmek yerine cezalandırılarak terbiye edil
meye çalışılmaktadır; eğitimin yerini da-
yaklı terbiye almıştır; öğrenciler insanca 
muamele görmemektedir. Bakanlık, bu in
sanların sorunlarına daha fazla seyirci kal
mamalıdır. 

Özel eğitim kurumlarında normal 
yaşama ayak uydurmak için çırpınan 
özürlülerin de birer insan olduğu unutul
mamalıdır. Kaderine terk edilmiş bu okul
lara sahip çıkılmalıdır; tecrit evi görüntü
sünden ve anlayışından kurtarılmalıdır. 
Özel Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı 
ile onun sahte hacı yeğeni Personel Ata
ma Genel Müdür Yardımcısının çirkin ve 
bölücü kadrolaşma hareketinin önüne ge
çilmelidir. Özel eğitim kurumlannı çiftlik 
gibi kullanan ve uzman eğitimcileri hal
laç pamuğu gibi dağıtıp, yerlerine yakın
larını ve hemşehrilerini dolduran bu iki
liye artık dur denmelidir. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunarım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
21.2.1989 tarihli ve 53 sayılı kararı ile 19.3.1989 
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günü saat 17.00'den itibaren 4 ay sûre üe uzatıl
man onaylanan Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hak
kâri, Mirdin, Siirt, Tunceli ve Um illerindeki ola
ğanüstü halin, 1721989günü saat 17.00'den ge
çerli olmak üzere 4 ay süre ile uzatûmastna ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi (3/878) 

BAŞKAN — Bazı illerde uygulan
makta olan olağanüstü halin dört ay süre 
ile uzatılmasına dair, Başbakanlığın bir 
tezkeresi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: 15.2.1989 tarihli ve 188-2/01641 
sayılı yazımız. 

Türkiye Büyük Millet Mecliesinin 
21.2.1989 tarihli ve 53 sayılı kararı ile, 
19.3.1989 günü saat 17.00'den itibaren 
dört ay süre ile uzatılması onaylanan; Bin
göl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, 
Siirt, Tunceli ve Van illerindeki olağanüstü 
halin, 19.7.1989 günü saat 17.00'den ge
çerli olmak üzere dört ay süre ile uzatıl
masının Türkiye Büyük Millet Meclisine 
arzı, Bakanlar Kurulunca 28.5.1989 tari
hinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresi üze
rinde, Hükümet açıklamasından sonra, 
içtüzüğün 73 üncü maddesine göre görüş
me açacağım. 

Açıklamada bulunmak üzere, Say m 
İçişleri Bakanını davet ediyorum. 

Buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-

DİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; ülke 
bütünlüğümüzü, millî birlik ve beraber
liğimizi ortadan kaldırarak, rejimimizi de
ğiştirmeyi hedef alan anarşi ve terör mih
raklarına karşı daha tesirli mücadele yü
rütebilmek amacıyla ihdas olunan olağa

nüstü hal uygulamasının bulunduğu Bin
göl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, 
Siirt, Tunceli ve Van illerimizdeki uygu
lamanın son durumunu görüşmek üzere 
huzurlarınızda bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, jeopolitiği itiba
riyle, Ortadoğu'daki güçler çatışması içi
ne itilmek istenilen ülkemize karşı deği
şik dönemlerde dış mihraklarca destekli 
bazı yıkıcı ve bölücü unsurlarca, uzun sü
reden beri, iç güvenliğimizin ve millî bü
tünlüğümüzün ortadan kaldırılmasına ça
ba sarf edildiği malumlarınızdır. 

Geçtiğimiz yıllarda, ülkemiz ulusla
rarası terörizmin başlıca hedeflerinden bi
ri haline getirilerek, yurt sathında yaygın
laştırman planlı, programlı ve dışarıdan 
destekli terör eylemleri ile iç savaşın eşi
ğine getirilmiş; ancak 12 Eylül 1980 tari
hinden sonra güvenlik güçlerimizce sür
dürülen etkin çalışmalar neticesi bugün
kü huzur, güven ve barış ortamına gelin
mesi mümkün olabilmiştir. 

Son yıllarda, terör ve anarşi yuvala
rının dağıtılmasında, örgütlerin çökertil
mesinde ve silahlı militan unsurların ada
lete teslim edilmesinde büyük bir başarı 
sağlayan güvenlik kuvvetlerimiz, kendisi
ne tevdi edilecek her türlü görevi ciddîyet 
ve kararlılıkla yerine getirilebilecek vasıf
ta olduğunu ispat etmiş, gösterdikleri tak
dire şayan gayretler neticesinde, çok 
önemli bir mesafe kat edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, terör ve anarşi
nin önlenerek, devlet otoritesinin tesisin
de alınan büyük mesafelere rağmen, gü
venlik kuvvetleriemizin takibinden kurtu
larak yurt dışına kaçabilmiş olan bazı te
rörist unsurlar, çeşitli ülkelerde Türkiye'
ye karşı düşmanca emeller besleyen mih
rakların da yardım ve teşvikleriyle, ülke 
bütünlüğümüze ve rejimimize yönelttik
leri saldırıları, her fırsatı imkân bilerek de
vam ettirmeye çalışmaktadırlar. 



T.B.M.M. B : 100 13. 6 . 1989 O : 1 

Sayın milletvekilleri, kısa zamanda 
sağlanan barış, huzur ve kardeşlik orta
mından ciddî şekilde rahatsız olan bu şer 
mihrakları, yurt dışında, yalan ve iftiraya 
dayalı propaganda kampanyaları düzen
lemekte, geçmişte sebep oldukları cinayet 
ve katliamları göz ardı ederek, demokrasi 
havarisi rolünü oynamaktadırlar. Adliye
si, güvenlik güçleri, öğrenim kurumlarıyla 
kenetlenmiş, yek vücut Türk Milletinin, 
türlü iftira ve karalama kampanyalarıyla 
parçalanması gayesini gütmektedirler. Öte 
yandan, çeşitli dış güçlerin tahrik, teşvik 
ve maddî manevî desteğiyle ortaya çıka
rılan ve geçmiş dönemlerde Türkiye'nin 
en önemli iç güvenlik meselesini teşkil 
eden aşırı sol terör örgütlerinin, bir süre
dir, daha dinamik bir şer unsuru olarak 
değerlendirdikleri bölücülerin, kendileri
ne sağlanan imkân ve desteklerle kısa sü
rede ülkemiz için bir tehdit unsuru olma 
gibi bir konuma geldikleri malumlarıdır. 

Yurt dışında, barınma, ideolojik si
lahlı eğitim, örgütlenme imkânı bulan, si
lah ve malzeme desteğiyle güçlenmeye ça
lışan terör unsurları, illegal yollardan sı
nırlarımızı geçerek Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerimizde nifak tohumları 
ekmeye çalışmakta, kadın-çocuk, genç-
ihtiyar demeden, pek çok vatandaşımızı 
acımasızca katletmekte; bölgenin gelişme
sine sekte vurmak maksadıyla sağlık, eği
tim ve diğer altyapı hizmetlerinde görevli 
personel ile bina, araç ve gereçlere saldı
rılar düzenlemekte, böylece bölge halkını 
baskı altında tutmayı hedeflemektedirler. 
Ancak, sürdürülen operasyonlar ve alınan 
tedbirler sonucunda, bölge halkı eşkıyanın 
oyununa gelmemekte, devlet otoritesine 
duyduğu saygının gereği olarak, güvenlik 
güçlerinin yanında yer almaktadırlar. . 

Hükümetimiz bir taraftan, bölgede
ki jandarma ve emniyet kuvvetlerini, per
sonel, silah, araç-gereç ve teçhizat yönün
den güçlendirirken, diğer taraftan da, kal

kınmakta olan yörelerimize ve bilhassa 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri
mize sağlık, eğitim, yol, su ve elektrik gi
bi altyapı hizmetleri yatırımlarını götür
müş, bu meyanda teröristlerin, devletine 
küskün insanlardan yararlanabilme vası
tasını ortadan kaldırmış, "güçlü devlet" 
imajını hâkim kılmıştır. 

Bununla beraber, bölgenin coğrafî 
yapısı, yerleşim alanlarının son derece da
ğınık olması ve ulaşım güçlükleri, terörist 
eylemlerin -kısmî de olsa- vukuuna yol aç
makta alman tüm önleyici tedbirlere rağ
men, terörist unsurların ısrarla eylemle
rine devam etme arzusunda oldukları gö
rülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 15 Ağustos 1984 
tarihinden beri Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu Bölgelerimizde sürdürülmeye çalışı
lan terör faaliyetleri sebebiyle, daha mü
essir olabilecek tedbirlerin alınması mak
sadıyla, bugüne kadar 8 ilimizde olağa
nüstü hal uygulamasının uzatılmasına ge
rek duyulmuştur. 

Huzurlarınızda bir kere daha belirt
mek isterim ki, Hükümetimiz, olağanüs
tü hal uygulamasının sürekli uzatılması
na taraftar değildir. Nitekim, geçmişteki 
icraatımızla bu uygulamayı asgarî düze
ye indirdiğimiz de vakıadır. Ancak, dev
letin ve milletin bekası için gerekeni yap
maktan ve her türlü tedbiri almaktan çe
kinmeyeceğimiz de bilinmelidir. 

Sayın Milletvekilleri, Yüce Meclisi
mize olağanüstü hal uygulamasıyla ilgili 
olarak değerlendirme ve tekliflerimizi sun
madan önce, geçtiğimiz dönemde uygu
lamanın sürdüğü Bingöl, Diyarbakır, Ela
zığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Tunceli ve 
Van İllerimizdeki 19 Mart 1989 tarihin
den günümüze kadarki gelişmeleri kısaca 
izah etmek istiyorum. 

Dönem içerisinde 38 saldırı, 11 çatış
ma, 19 Patlama, 1 gasp (soygun), 11 ka-

— 50 — 
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nunsuz gösteri, 3 yazı-yazma, 5 bildiri da
ğıtma, 1 pankart asma olmak üzere, top
lam 89 olay meydana gelmiştir. 

Bu olaylar sonucunda, 14 vatandaşı
mız hayatını kaybetmiş, 15 güvenlik görev
lisi şehit olmuş, 33 güvenlik görevlisi ile 
15 vatandaşımız yaralanmış; yapılan ope
rasyonlar neticesinde 21 terörist ölü ve 1 
terörist yaralı olarak ele geçirilmiştir. 

Yine, operasyonlar neticesinde, 291 
kişi; 43 otomatik silah, 4 tabanca, 3 119 
mermi, 25 bomba, 21 dinamit lokumu, 38 
funye, 2 roketatar, 1 antitank mayını, 7 ro
ket mermisi, 5 tüfek bombası, 8 roket sevk 
fişeği ile birlikte yakalanmışlardır. 

Burada, örnek olarak iki olayı bilgi
lerinize sunmak istiyorum: 

Bunlardan birisi, 1 Mayıs 1989 tari
hinde Siirt İl'i Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Tavanderesi mevkiinde köy minibüslerini 
durduran teröristler, izin dönüşü kıtala
rına giden 4 jandarma eri ile 1 sivil va
tandaşımızı alarak hunharca katletmişler
dir. 

İkinci olay, 29 Mayıs 1989 günü Si
irt İli Şırnak İlçesi Anılmış köyüne gelen 
25-30 kişilik terörist grup, 14 yaşındaki bir 
kız çocuğuna, anne ve babasının gözleri 
önünde, önce tecavüz etmişler ve bilaha-
ra da bütün aileyi katletmişlerdir. 2'si 16 
yaşlarında kız çocuğu olmak üzere, 12-19 
yaşlarındaki çocuk ve gençleri de kaçırmış
lardır. 

Olaylarda -geçen dönem ile yapılan 
mukayesesinde- bahar aylarıyla birlikte, 
nispî artışlar görülmekte ise, de bilhassa 
kırsal alanda faaliyet gösteren terörist un
surlara karşı yapılan operasyonlarda 
önemli sonuçlar elde edilmiş, illegal bö
lücü örgütlerin 1989 yılı plan ve hedefleri 
sekteye uğratılmıştır. Dönem içerisinde, 
terörist unsurların Mardin, Siirt ve Hak
kâri illerimize ait Cizre, Silopi, Uludere, 
Şırnak ve Eruh ilçelerini kapsayan alanda 
eylem ve örgütlenme çalışmalarını yoğun

laştırdığı görülmekte; karşı güvenlik ted
birleri süratle alınmakta olup, bu alanda 
güvenlik kuvvetlerimizce seri operasyon
lar sürdürülmektedir. 

Öte yandan, vukuu muhtemel terö
rist faaliyetlere karşı önleyici tedbirler ile, 
haber alma çalışmaları aralıksız olarak 
sürdürülmekte, muhtemel gelişmelere ge
reken hassasiyet gösterilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, önümüzdeki dö
nem içerisinde, yurt dışında silahlı eğiti
mini tamamlayan terörist unsurların, il
legal yollarla, sınırlarımızdan Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin kır
sal alanlarına geçecekleri ve sansasyonel 
eylemlere tevessül edecekleri; yine, geçti
ğimiz dönem içerisinde ağır darbeler vu
rulan şehir örgütlenmelerine yeniden hız 
verecekleri; bölge halkı üzerinde baskı ku
rabilmek maksadıyla, devlet yanlısı bili
nen vatandaşlarımıza karşı katliam türü 
eylemlere başvuracakları; bilhassa Mar
din, Siirt, Hakkâri ve Tunceli illerimiz kır
salında yaşayan bazı vatandaşlarımızı, ka
nunsuz gösteri faaliyetleri içerisine çeke
bilmek için, baskıya dayalı propaganda fa
aliyetlerine hız verecekleri, yakalanan şa
hıslar, elde edilen dokümanlar ile, istih
barı bilgilerin değerlendirilmesinden an
laşılmaktadır. Terörist unsurların, olağa
nüstü hal uygulaması bulunan illerimizin 
bulunduğu bölgelere faaliyetlerini yoğun
laştırma temayülü içerisinde olduğu görül
mekte olup, önümüzdeki dönemde de, te
rörist faaliyetlerin hareketliliğini muhafaza 
edeceği değerlendirilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda arz 
edilen hususlar ve değerlendirmeler ışığın
da, olağanüstü hal uygulamasını sürdürül
düğü Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâ
ri, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van illerimiz
deki uygulamanın, 19 Temmuz 1989 tari
hinden itibaren 4 aylık bir dönem daha 
devam ettirilmesine karar verilmesi husu
sundaki Hükümetimiz görüşlerinin, tara-
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fmızdan destekleneceğini ümit ediyorum. 
Terör odaklarına karşı, Doğu Anadolu ve 
Güneydoğu Anadolu'da verilecek müca
delenin millî bir görev olduğunun idraki 
içinde olan Hükümetimiz, Yüce Meclisin 
bütün değerli üyelerinin de aynı görüşle
ri paylaştığı inancındadır. 

Bu vesileyle, hepinize saygılar sunu
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Rüştü Kurt; buyurun efen
dim. 

SHP GRUBU ADINA AHMET 
RÜŞTÜ KURT (Giresun) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; olağanüstü ha
lin 4 ay daha uzatılması konusunda, Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubunun gö
rüşlerini açıklamak üzere söz almış bulu
nuyorum. Sözlerime başlamadan önce, 
Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Bu uygulamalarla ve bölgenin koşul
larıyla ilgili görüşlerimizi bundan önceki 
görüşmelerde de söyledik; bugün de, ay
nı görüşlerimiz geçerliliğini sürdürmekte
dir; çünkü, o günden bugüne, ileri sürdü
ğümüz iddialar ve kaygı duyduğumuz hu
suslarda, iyiye giden bir mesafe, maalesef 
alınamamıştır. Bu bölgede, on yıldan be
ri, sıkıyönetim veya olağanüstü hal devam 
etmektedir. Bugün, geriye baktığımızda, 
bölgedeki sorunların, bu süreye ve bu uy
gulamalara rağmen çözümlenmediğini, 
bölgenin rahat hale gelmediğini, bölge hal
kının şikâyetlerinin azalmadığını, güven
lik sorununa kalıcı çözümler bulunmadı
ğını üzülerek görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, biz SHP olarak, 
konu ile ilgili görüşmelerin, her zaman 
ciddî ve sorumluluk duygusunu önde tu
tan bir seviyede kalmasına özen gösteri
yoruz ve bundan böyle de göstermeye de
vam edeceğiz. Biz, kısır tartışmalarla ve 

polemiklerle vakit geçirmek değil, yapıcı 
olmak ve katkıda bulunmak istiyoruz. Biz, 
Hükümetin bölgedeki yanlış ve başarısız 
uygulamalarından siyasal bir çıkar sağla
ma hevesinde değiliz; böyle bir yaklaşımı, 
kendimize, devlet anlayışımıza ve sorum
luluk duygumuza yakıştıramıyoruz. Kal
dı ki, buna ihtiyacımız da yoktur. Konu
nun hassas olduğunun ve buna da taham
mülü olmadığının bilincindeyiz. 

Biraz önce de belirttiğim gibi, bölge
de, on yıldan beri, olağandışı bir yönetim 
sürmektedir. Hükümet, her dört ayda bir 
bu olağanüstü yönetimi uzatmakta, bu tu
tum, giderek, olağanüstü yönetimi, o böl
ge için bir yaşam biçimine, bir vazgeçil
mezlik anlayışına, bir "Olmazsa olmaz" 
şartlanmasına götürmekte, olağanüstü yö
netim bir olağan yönetim haline gelmek
tedir. Bu, çok tehlikeli ve onarılması müm
kün olmayacak durumlar yaratacak teh
likeli bir gidiş ve yönetim biçimine dönü
şebilir. 

Hepinizin bildiği gibi, olağanüstü 
hal, çok istisnaî bir yönetim tarzıdır. Ola
ğanüstü halin uygulandığı yerlerde, insan 
haklarının ve demokrasinin genel ilkele
rinin tüm olarak uygulandığını hiç kimse 
iddia edemez; çünkü, kısıtlama, şiddet, 
korku ve baskı olağanüstü rejimlerin 
özünde ve bünyesinde vardır. Demokra
silerde ise, baskının, korkunun ve şidde
tin yeri yoktur. O bölgede olağanüstü ha
lin ilan edildiği tarihte 10 yaşında bulu
nan çocuklar bugün yüksek tahsillerini bi
tirmiş, askerliğini yapmış, birçoğu evlen
miş ve çoluk-çocuk sahibi olmuş, daha da 
önemlisi, bu insanlar seçmen olmuşlardır. 
Şimdi bu insanlara, sanki o bölgede ola
ğanüstü sistemin dışında başka bir yön
tem yokmuş izlenimini verebilecek kalıcı 
ve yanlış uygulamalar, bu kişilerin demok
rasiye olan inançlarını olumsuz yönde tah
rip eder. 
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Sayın üyeler, Hükümetimiz, bölgede
ki sorunlara, bir asayiş, bir güvenlik so
runu olarak bakmakta ve bu bakış açısını 
da devam ettirmektedir. İşte, yanlış bura
dan kaynaklanmaktadır. Zira, sorun sade
ce bir asayiş, bir güvenlik sorunu değil
dir. Böyle bir anlayış ve yaklaşımla bölge
nin sorunlarının çözümlenebileceğine 
inanmıyor, aksine, bu yaklaşımın yeni yeni 
sorunlar ortaya çıkaracağına inanıyoruz. 

Olağanüstü hal bölgesinde etnik ve 
şovenist duygularla silahlı eylemlerde bu
lunan "PKK" isimli terör örgütü, bağım
sız bir devlet kurmak istemektedir. Bu 
amaçla, devlet otoritesini yok ederek, böl
gede kendi otoritesini kurmak heves ve 
gafleti içerisinde eylemlerini sürdürmek
te, zaman zaman devlet güçlerine saldır
makta, zaman zaman da kendine karşı ko
yan, boyun eğmeyen sivil hedeflere yönel
mekte, katliamlar yapmaktadır. Katliam 
düzeyine varan tüm bu cinayetlere rağ
men, bölge halkı bölücü örgüte destek ver
memekte, devlete olan bağlılığını da canı 
pahasına sürdürmektedir. 

Devlet güvenlik güçlerinin bu silahlı 
terör örgütü ile mücadele etmesi elbette 
ki zorunludur; hiç kimse bunun aksini id
dia edemez. Ancak, terör örgütü ile mü
cadele verilirken, o bölgede yaşayan insan
ların tümünü veya önemli bir bölümünü 
hedef seçerseniz, o bölgedeki bir olaydan 
dolayı bölgenin tümünü veya önemli bir 
bölümünü sorumlu tutmaya dönük bir 
yaklaşım içine girerseniz, sorunu asla çö
zemezsiniz, aksine çok daha sıkıntılı bir 
noktaya getirirsiniz. Bir terör olayını ta
kip edip, faillerini yakalamak amacıyla, o 
bölgede yaşayan inanların onurunu ayak
lar altına alan bir davranışın içine girilir
se, sorunun çözümü çok daha imkânsız 
hale gelir. 

Bölgedeki sorunların çözümü için, 
bölge halkının katılımını sağlamak gere
kir. Bunun için de, her türlü kompleksten 

kurtulmak, bölge halkına kuşku ile bak
mamak, bölge halkını korkudan kurtar
mak, bölge halkına güvenmek ve bölge 
halkının devlete ve devlet güçlerine güven 
duygusunu egemen kılmak zorundayız. 

Bölge halkı, bölücü terör örgütünün 
eylemlerinden son derece rahatsızdır, 
mustariptir. Bölgede sık sık meydana ge
len katliamlar, cinayetler, bölge halkının 
yüreğine ağır bir korku sindirmiştir. Böl
ge halkının bu korkudan kurtulması için, 
tek sığınacağı yerin devlet kapısı olduğu
na onları inandırmalıyız. Devlet güçleri
nin bu biçimde donatılması, eğitilmesi ve 
davranışlarının böyle ayarlanması, üzeri
ne duracağımız en önemli konulardan bi
risidir. SHP olarak, istiyoruz ki, halkın hu
zur ve birliği, demokratik hak ve özgür
lükleri ve onuru üzerinde duyarlı ve dik
katli davranılsın; ceza hukukunun temel 
ilkesi olan, suç ve cezaların şahsîliği pren
sibi unutulmasın; soruşturma ile cezalan
dırma birbirine karıştırılmasın; olayla il
gili olanlarla, ilgili olmayanlar birbirlerin
den mutlaka ayrı muamele görsün. İsti
yoruz ki, velevki bir suçluyu yakalamak 
amacıyla da olsa, insanlara baskı uygulan
masın, işkence yapılmasın. 

Güvenlik güçlerimizin gerek eğitim 
noksanlığı, bazen de hoşgörüsüzlük ölçü
süne varan davranışları, bölge halkının, 
devlete güvenme ve sığınına duygusunu 
yaralayan önemli bir handikap yaratabi
lir. Eğer, bölge halkı, terör örgütünün bas
kısına karşı tek sığınacağı yerin devlet ka
pısı olacağı inancını yitirir, devlete karşı 
güven değil korku duyarsa, devletin de 
kendisine güvenmediğini, aksine kuşkuy
la baktığı zehabına kapılırsa; şiddete ve te
röre karşı sığınacağı bir başka kapı kalma
dığı umutsuzluğuna düşerse, bölücü terör 
örgütünün şiddetinden bizar, güvenlik 
güçlerinin uygulamalarından şikâyetçi 
olursa, iki şiddet arasında kaldığına ina
nır, terör örgütünün ve devletin kendini 
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sorumlu tuttuğu inancına kapılma, böl
gede güveni sağlayamayız, korkuyu hal
kın yüreğinden söküp atamayız ve olay
ları da sona erdiremeyiz. ' 

Sayın arkadaşlarım, konunun, so
rumlu, ciddî, duyarlı ve anlayışlı bir yak
laşım içinde ele alınmasında mutlak zo-
runluk vardır. Partimizin, toprak varlığı
mıza ve Misakı Millî ile belirlenmiş ülke 
bütünlüğümüze yönelik hiçbir tartışmaya 
tahammülü yoktur. Türkiye Cumhuriye
tinde ulusal sınırlar içinde yaşayan herkes 
aynı ağırlıkta ve eşit statü içinde kurucu 
unsurlardır. Cumhuriyetimiz, herkesin 
eşit, birlikte katkı ve ağırlığıyla kurulmuş
tur. Millî sınırlar içinde yaşayan tüm yurt
taşlara aynı eşitlik ve aynı hukuk anlayı
şının uygulandığı inancını, hiçbir tered
düde yer vermeden yerleştirmek zo
rundayız. 

Türkiye Cumhuriyeti topraklarında 
yaşayan yurttaşlarımızın, etnik kökenleri 
ne olursa olsun; dinleri, mezhepleri, ana
dilleri, renkleri ve ırkları; siyasî düşünce
leri, sosyal ve ekonomik görüşleri ne ol-
rusa olsun, birbirinden ayrılmaz bir bü
tün olduğunu, tümünün eşit ve birinci sı
nıf insan olduğunu, tümünün, devletin ve 
ülkenin bölünmez bir bütün olduğuna 
inandıklarını kabul etmek ve içimize sin
dirmek zorundayız. 

Bir sosyolojik gerçek olan, farklı et
nik grupların mezhep anlayışlarının, dil 
farklılıklarının, bir ayırımıcılık değil, Ata
türk milliyetçiliğinin bir zenginlik kayna
ğı olan, birleştirici ve pekiştirici unsurlar 
olduğuna devlet olarak inanmalıyız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Hükümetin olaylara bakış açısındaki ikin
ci yanılgısı; kanımızca, bölgenin ekonomik 
ve sosyal gerçeklerini göz ardı etmesidir. 
Milyonlarca insanın yaşadığı bu bölgede 
toprak dağılımı son derece adaletsizdir. 
Bölge, feodal yapıdan bir türlü kurtarıla
mamıştır. Tarım ve hayvancılığın en ilkel 

yapıldığı yer burasıdır. Okuma-yazma 
oranının en düşük, öğrenme olanakları
nın en kıt olduğu yer burasıdır. Fert başı
na düşen millî gelirin en düşük, sağlık ve 
altyapı hizmetlerinin en yetersiz, işsizlik 
sayısının ve nüfus artışının en yüksek dü
zeyde seyrettiği yer yine burasıdır. İnsan 
haklarının da en çok ihlal'edildiği yer yi
ne bu bölgedir. 

Tüm bu gerçekler açıkça kabul edi
lip çözüme kavuşmadıkça, bölge de, bö
lücü örgüt tarafından bir istismar ve 
olumsuzluk malzemesi, aracı olarak kul
lanılmaya devam edilecektir. 

Bölücü örgütü yalnız bırakmanın ve 
soyutlamanın birinci yolu, halka güven
mek ve halkın güvenini kazanmak ise, 
ikinci yolu da, sosyal ve ekonomik sorun
ları çözmek için tüm bölgeyi kapsayacak 
hızlı bir kalkınma planının derhal uygu
lamaya sokulmasıdır. Bunlar yapılmadığı 
sürece, halk-devlet bütünleşmesi sağlana
maz ve bölge halkı arasında, kendilerine 
üvey evlat muamelesi yapıldığı ve kasten 
geri bırakıldığı iddiaları yok edilemez. 

Sayın üyeler, burada, yeri gelmişken 
bir olaya değinmeden geçemeyeceğim. Bir 
süre önce tüm kamuoyunun tepkisini çe
ken Yeşilyurt olayları gündeme geldi. Sa
yın Bakan, görülmemiş bir acelecilikle ve 
daha soruşturma tamamlanmadan, böy
le bir olay olmadığını ilan etmiştir; ancak, 
bu açıklama kamuoyunu da tatmin etme
miştir. 

Böyle davranışlar devlet ciddiyeti ile 
bağdaşmaz. Burada, ciddî devlet anlayışı 
ile hareket eden sorumlu kişilere düşen gö
rev, olayı enine boyuna araştırarak, iddia 
gerçek dışı ise, bunu, tüm kamuoyunu tat
min edecek şekilde ortaya dökmek, o ka
mu görevlisini de şüphe ve zan altından 
kurtarmaktır. Eğer, iddia edilen olay ger
çek ise, suçun şahsîliği ilkesine göre, o gö
revlinin yasa ve insanlık dışı davranışının 
tüm güvenlik görevlilerini ilzam etmeye-
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ceği, sadece o kişiyi bağlayacağı anlayışın
dan hareket ederek, o kişi hakkında yasal 
işlemin yapılması ve hak ettiği cezaya 
çarptırılmasıdır. Bunu yaptığımız takdir
de, güvenlik güçlerimizi yaralamayız, ak
sine daha da yüceltmiş oluruz. Olayları 
önlemenin bir diğer yolu da budur. 

Bir diğer konu da, köy koruculuğu 
sistemine bel bağlanarak, bölgede huzu
run temin edileceği yanılgısıdır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz üzerin
de ayrı bir devlet kurmak iddiasında olan 
ve bu amaçla yetişmiş ve eğitilmiş bir te
rör örgütüne karşı hiçbir deneyimi olma
yan, ciddî bir eğitimden geçmeyen köy ko
rucularının nasıl etkin mücadele edeceği, 
bizlerin meçhulüdür. Köy korucularının 
bugüne dek hangi bölücü örgüt üyesini ya
kaladığını veya yok ettiğini bilmek isteriz. 
Bu korucular, belirli bir eğitim düzeyin
den geçmemiş kişilerdir. Bu düzeydeki ki
şilerin eline silah vererek, birtakım yetki
lerle donatılmasını çok tehlikeli buluyoruz. 

Sırtını devlete dayamış, devletten ma
aş alan ve de devletin silahını taşıyan bu 
eğitim düzeyindeki kişilerin, bölgenin ge
lenek ve özellikleri göz önüne alınırsa, asa
yişi sağlayacağı değil, asayişi bozacağı ih
timali her zaman galebe çalar, 

Ülkenin bütününde veya bir yöresin
de huzur ve güveni temin etmek, asayişi 
sağlamak, devletin aslî ve başta gelen gö
revidir. Devlet, bu görevini bizatihi yürü
tür ve hangi nedenlerle olursa olsun, özel 
kişi veya kurumlara devredemez. Sizler, 
kendi siyasî ve ekonomik tercihlerinizi kul
lanır; bir kamu iktisadî kuruluşunu özel-
leştirir, yerli veya yabancı kişi ve kuruluş
lara devredebilirsiniz, yap-işlet-devret mo
delini uygulamaya sokabilirsiniz; ancak, 
toplumun huzurunu ve güvenini sağlama 
görevini hiçbir kişi ve kuruma devrede
mezsiniz. Bu konuda herhangi bir tercih 
ve takdir hakkınız» da yoktur. Aksi hal, 

devletin aczinin ifadesidir ki, Türk Dev
leti, hiçbir devirde, asayişi sağlamayı özel 
kişilere devredecek kadar acz içine düşme
miştir, bundan sonra da düşmeyecektir. 

Sayın milletvekilleri, olağanüstü hal 
uygulamalarını dört ay daha uzatırsak, 
Hükümetin bakış açısı değişmedikçe, bu-. 
nu bir yeni dört.ay, bir yeni dört aylar da
ha takip edecektir, inanarak söylüyorum 
ki, bu uygulama modeli ile soruna çözüm 
bulmamız mümkün değildir. Hükümet, 
tabir caizse, sivrisineklerle uğraşıyor; ge
lin, hep birlikte bir araya gelerek bataklı
ğı kurutacak önlemleri alalım. Eskimiş, 
başarısızlığı kanıtlanmış olan uygulama
lara bel bağlayarak, bunlan tekrar tekrar 
öne sürerek ve çözüm üretmediği anlaşıl
mış olan olağanüstü hal uygulamalarıyla 
bir yere varamayız. 

Bu nedenledir ki, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti olarak bu tezkereye olumsuz 
oy vereceğiz. 

Sözlerime son verirken, o bölgede gö
rev yaparken hayatını yitirmiş olan güven
lik görevlilerine, kamu görevlilerine ve 
bölge halkından hayatını yitirenlere Tan
rıdan rahmet diliyor, Yüce Meclisi saygıy
la selamlıyorum. (SHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kurt. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın İsmail Köse; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA İSMAİL 
KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Hükümetin, Yüce Mecli
se sunduğu, olağanüstü halin 8 ilimizde 
4 ay süreyle uzatılması hususundaki tez
kere üzerinde, Doğru Yol Partisinin görüş
lerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. 
Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, her olağanüs
tü halin uzatılması görüşmelerinde, sözle-
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rimizi, son olması, bir daha uzatılma tek
lifi gelmemesi temennisiyle bitirmemize 
rağmen, bugün yapılan teklif göstermek
tedir ki, olaylar sona ermemiş; ister içeri
den, ister dışarıdan kaynaklansın, bölücü, 
yıkıcı ve vatanımızı parçalayıcı niyet taşı
yan insanlann faaliyetleri yine devam et
mektedir. 

Sayın Bakan burada görüşlerini açık
larken, yine, 12 Eylül 1980'den önce bu 
bölücü ve yıkıcı faaliyetlerin olduğunu -
ancak üzüntüyle belirtmek isterim ki- bu 
hadiselerin 13 Eylülden itibaren durduğu
nu ifade ettiler. Ne yazık ki, dokuz yıl geç
mesine rağmen, şu anda da, Anayasanın 
vermiş olduğu yetkiye istinaden olağanüs
tü halin 4 ay daha uzatılmak istendiğine 
şahit oluyoruz. Bu, 12 Eylül ihtilal man
tığının gerekçesi olamaz ve şu anda doğu 
illerimizin birisinden seçilerek gelen bir 
milletvekili olarak, içişleri Bakanlığını yü
rüten arkadaşımızın bu da gerekçeyi ola
ğanüstü halin devam etmesine sebep gös
termesi de pek mantıkî olamaz. 

Sayın Bakan 1980 yılından önce Em
niyet Genel Müdür Muavinliği yapmıştır. 
Adalet Partisi İktidarı zamanında da va
lilik yapmıştır. O günkü hükümet tarafın
dan, o günkü Anayasa ve kanunlar çerçe
vesi içerisinde.devletin hangi imkânları 
güvenlik güçlerinin eline verilmemiş, on
lardan hangi imkânlar esirgenmiştir ki, 12 
Eylülden önce bu hadiseler durmamış, 13 
Eylülden itibaren -Anayasa ve kanunlar
da herhangi bir değişiklik olmamasına 
rağmen- huzur ve sükûnun sağlandığın
dan bahsetmişlerdir? 

Sayın üyeler, Sayın Bakanın o bölgeyi 
çok iyi bilen bir insan olması hasebiyle, 
bugünkü olağanüstü halle ilgili görüşme
lerde, kendisinin çok kısa bir süre önce bu 
Bakanlığa getirilmiş olması dolayısıyla 
tenkitlerimi pek insafsızca yapmayacağım; 
ancak, bundan 4 ay sonraki olağanüstü 

halin uzatılması görüşmelerinde, Sayın 
Bakanın, o bölgenin çocuğu olması ve yi
ne 12 Eylül istismarı yapmaksızın, alaca
ğı tedbirler sonucunda vatandaşımızı ra
hatlatıcı uygulamalar getirdiği takdirde, 
kendisine partimiz adına teşekkürlerimi
zi sunacağız. Ancak, bugün 12 Eylül me
selesiyle olağanüstü hal hadisesi arasında 
bir irtibat kurduğu için kendisine bu şe
kilde bir serzenişte bulunmuş olduktan 
sonra konuşmama devam edeceğim. 

Değerli milletvekilleri, önceki 4 aylık 
olağanüstü hal uygulamasının yürütüldü
ğü esnada 30 güvenlik görevlimiz ve yine 
30'a yakın vatandaşımız şehit olmuştur. 
Son 4 aylık, olağanüstü hal zamanında da 
yine bu kadar güvenlik görevlimiz ve va
tandaşımız şehit olmuştur. Türkiye Cum
huriyeti tarihinde, bu son yedi sekiz yıl 
içerisinde olduğu kadar fazla rütbeli-
rütbesiz, sivil-asker güvenlik görevlisi şe
hit olmamıştır. O gün de söyledik, bugün 
de söylüyoruz; Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'daki olaylar anarşi ve terör olayı de
ğildir. Bu açıdan baktığınız müddetçe, yi
ne 4 ay sonra burada olağanüstü halin 
uzatılması hakkında karar istemek mec
buriyetinde kalacaksınız. 

Sayın Bakan, "Dışarıdan kaynakla
nıyor" diyor. Dışarıdaki bu kaynak nere
sidir? Devlet, hangi devlettir? Hangi dev
let, maddî ve manevî yardımıyla, silahıy
la bu yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulu
nan PKK veya değişik düşüncede olanla
rı desteklemektedir? İşte, Sayın İçişleri Ba
kanının bir sonraki - görüşmelerde Yüce 
Meclise vereceği bilgiler içerisinde bunla
rın da bulunması gerekmektedir. 

Millî birlik ve bütünlüğümüzü boz
mak, vatanımızı parçalamak isteyen her 
türlü kötü niyet sahibinin karşısındayız. 
Esasen, bu düşüncede olan Doğru \bl Par
tisi de bütün konuşmalarında, meseleleri 
millî açıdan değerlendirmiş ve özellikle 
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olağanüstü hal ve buna benzer uygulama
larda Hükümetin getirmiş olduğu teklif
lere müspet oy verdiği gibi, konuşmaları
mızı da yapıcı istikamette yapmışızdır, an
cak, gelin görün ki, iktidar, bütün konuş
malarını 12 Eylül 1980 ihtilalinin getirdik
leri ve götürdükleri üzerine bina etmek
tedir. İşte, bu bakımdan sevindirici bir 
olay olmadığını söylüyoruz ve diyoruz ki, 
bu mesele millî bir meseledir, bu mesele
yi siyasî istismar konusu yapmaya hiçbir 
partinin, hiçbir şahsın hakkı yoktur. (DYP 
sıralarından alkışlar) Oradaki insanları
mız, et ve kemik misali, 55 milyon Türk 
insanının parçasıdır. Bayrağa, vatana, bü
tün millî ve manevî değerlere, kültür-ya-
pımıza saygılı olan bu insanlarımızın farklı 
muameleye tabi tutulması, onlara farklı 
şekilde muamele yapılması mümkün de
ğildir ve devletin böyle bir şeyi yapması 
da esasen mümkün olmamalıdır. 

Şimdi, daha önceki uzatılma müza
kerelerinde, oradaki vatandaşlarımıza ya
pılan eza ve cefalardan örnekler vererek, 
eğer bu süre bir daha uzatılır ise, burada 
ilgili bakanın bu meseleyi açıklığa kavuş
turmasını istemiştik; ancak, olay adlî bir 
konu olduğu ve henüz adlî makamlarda 
incelendiği için, belki, Sayın Bakan o me
sele hakkında da bilgi vermekten çekin
miştir. Kanaatimizce, bu bölgede yaşayan 
insanlarımız suçsuzdur, bunlar milletimi
zin bir parçasıdır. Bunların karınlarını do
yurmak, özellikle Güneydoğu Anadolu 
Projesinin; herşeye rağmen, Hükümetin 
yanlış politikaları sonucunda, zamanında 
bitirilmesi engellenen ve şu anda da han
gi yılda tamamlanacağı belli olmayan Gü
neydoğu Anadolu Projesinin gerçekleşme
si, işte bugün üzerinde durmuş olduğu
muz meseleyi kökünden halledecektir Sa
yın Bakanım. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) — Zamanında bitecek; 
1991'de sizi törene de çağıracağız. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — İnşal
lah. Sayın Bakan, dün bir vesile ile gez
miş olduğumuz bir sergide bize gösterilen 
resimler ve verilen bilgilerden sonra, ser
giden üzüntüyle çıktığımı ifade ediyor ve 
yetkili bir ağızdan öğrendiğim bilgileri de 
şu anda konumun dışında olduğu için zatı 
âlinize arz etmek istemiyorum. 

Doğu ve Güneydoğudaki insanımızın 
kalkındırılması ve özellikle Adalet Parti
sinin temelini attığı Güneydoğu Anadolu 
Projesinin tahakkuku bizi sevindirir ve 
partimiz mensuplarını elbette ki, mutlu 
eder; ancak, gördüğümüz odur ki, şu an
da Hükümetin elindeki devlet imkânları, 
o projenin zamanında tamamlanmasına 
müsait değildir. 

DEVLET BAKANI KÂMRAN 
İNAN (Bitlis) •— Seçimden önce sizi açı
lışa götüreceğiz. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — İn
şallah. 

Bu bakımdan, diyoruz ki, bu, yalnız 
asayiş ve emniyet meselesi değildir, o böl
genin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden 
de kalkınması şarttır. Yine, kuraklığı ya
şadığımız, şu günlerde, o bölgedeki insa
nımız, tabiî afet haline geleıt kurakhktan 
çok daha fazla nasibini almıştır. Bu yıl, 
Hükümetin, en önce, özellikle üzerinde 
durması icap eden konulardan birisi de 
şudur: Kuraklığın getirmiş olduğu bu afet 
dolayısıyla o bölgedeki insanlarımızın, Zi
raat Bankasına olan borçlarının uzun sü
reli ertelenmesi, faizlerinin dondurulma
sı ve yeniden kredilendirilmesi suretiyle 
takviye bir ekonomik yardıma ihtiyaçları 
vardır. 

Yine, konumun dışında, ama bir 
nebze bahsetmek mecburiyetindeyim; 
Kars, Ağrı illerini dolaştım geldim. O böl
genin milletvekillerine de, o bölgede ya
şayan vatandaşların selamlarını getirdim; 
ancak, bu selamlar pek iyi selamlar değil
dir. Ola ki, hemşerilerinizi ziyarete gider-
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seniz, o iki vilayetin milletvekilleri, şu ana 
kadar içinde bulundukları sıkıntının ya
nında, bir de kuraklığın yaşanması, vatan
daşın maddî yönden sefalete sürüklendi
ğini göreceksiniz. İğdır-Araş İplik Fabri
kası kapatılmış, Kars-Ardahan Et Tesisle
rinin kapısına kilit vurulmuş; Ağrılı ve 
Karslı bin vatandaşımız işsiz olarak soka
ğa bırakılmıştır. 

İşte, asayiş ve emniyetin, huzur ve 
güvenliği bozulmasına, düşüncemiz doğ
rultusunda olmamakla beraber, öncelikle 
bu meselelerin kaynak teşkil edeceğini bil
menizde fayda vardır. Öyleyse, bölgeler 
arasındaki bozulan dengenin bir an önce 
düzeltilmesi, Doğu ve Güneydoğu Anado
lu'daki insanımızın gelir seviyesinin yük
seltilmesi, kültür ve eğitim yönünden dev
letin elinin uzatılması şarttır. 

Bugün, millî gelir seviyesinde, cebi
ne en az para giren vatandaşımız, doğu 
ve güneydoğudaki insanımızdır. Türkiye 
geneline baktığınız zaman, şehirlerde, bel
ki mahalleler arasında, bölgelerde de do
ğu ve güneydoğuda yaşayan insanlarımız, 
Türkiye genelinde, gelir seviyesi en düşük 
vatandaşlarımızın olduğu yerlerdir. Bu va
tandaş, hem millî gelirden 250 dolar sevi
yesinde pay alacak hem de asayiş ve em
niyeti temin etme babında, devletimizin 
almış olduğu tedbirlere saygılı olacaktır. 
Bu insanlar vatanperverdir, bu insanların 
elleri öpülse, yeridir değerli milletvekille
ri. Gerçekten, bu kadar açlığa, bu kadar 
sıkıntıya rağmen, PKK'nın aleti olmamış
tır, vatanı parçalamak ve bölmek isteyen
lere alet olmamışlardır; ama, Hükümet, 
palyatif tedbirlerle, günübirlik tedbirler
le, ciddî olmayan tedbirlerle meselenin 
halledilmemesinden dolayı, emniyet ve 
asayiş yönünden acz içerisine düşmüştür; 
kararlı değildir, İstihbarat kaynağı zayıf
tır. 

Bakın, anayasalar değiştirilmiş, elini

ze verilmiş, olağanüstü hal kanunları ve
rilmiş, devlet güvenlik mahkemeleri veril
miş; bunlar yetmemiş, devletin ekonomik 
sıkıntılarına rağmen, güvenlik güçlerimi
zin silah ve mühimmatları verilmiş; yine 
bu yetmemiş, o bölgedeki sınırlarımız jan
darma kuvvetlerimizden alınmış Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin yetkisi dahiline sokul
muş ve onların görev yapma sahasına alın
mış; buna rağmen, yine her dört ayda bir, 
30 güvenlik görevlisinin, bir o kadar da va
tandaşımızın şehit olduğuna şahit oluyo
ruz. Bu nedenle, çok iyi düşünmeniz, çok 
iyi tedbir almanız ve meseleye ciddî ola
rak bakmanız gerekmektedir. Ölen bir tek 
vatandaşımızın dahi kimlerin yüreğini 
yaktığının ve geride ne şekilde bir acı bı
raktığının hesabını yapmak mecburiyetin
deyiz. 

Biz, bu gibi meselelere millî açıdan 
bakıyoruz. Bulgaristan'ın vahşet noktası
na varan, bütün milletimizi derinden ya
ralayan hareketlerini, sonuçta sınır dışı et
tiği soydaşlarımızı siyasî istismar konusu 
yapmadan, herhangi bir partinin mesele-
siymiş gibi bakmadan, millî bir mesele 
olarak bakmayı nasıl düşünüyorsak, do
ğu ve güneydoğudaki olaylara da, bugü
ne kadar aynı şekilde bakımsızdır. 

Onun için, bugün en son noktasına 
gelme durumunda olduğumuz millî heye
canımızın, 55 milyon insanımızın topye-
kûn Bulgar zulmüne son verilmesi için ve 
yurdumuza gelen soydaşlarımıza devleti
mizin kucağını açma noktasında bütün in
sanlarımızın ve bütün siyasî partilerimi
zin siyasî tansiyonun en yüksek seviyede 
olması gerektiği bugünlerde şu mesele de 
görüşüldüğü için, parti olarak müspet ba
kıyoruz. Bu nedenle, inşallah, olağanüs
tü halin son olmak kaydı ile 4 ay sonra her
hangi bir güvenlik görevlimizin şehit ol
madan, herhangi bir vatandaşımızın b\xt-
nu kanamadan orada bütün meselelerin 
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halledilmiş olmasını; ekonomik, sosyal ve 
kültürel yönden o bölgedeki insanlarımı
za devletimizin çok imkânlannın gittiği 
haberini burada alır ve o sevinci beraber
ce yaşama imkânını verirsiniz. Bizim te
mennimiz budur. 

Bu itibarla, bugün Yüce Meclisin hu
zuruna getirilmiş olan, olağanüstü halin 
8 ilimizde 4 ay süreyle uzatılması husu
sundaki Hükümet teklifine, Doğru Yol 
Partisi olarak müspet oy kullanacağımızı 
arz eder, hepinizi saygıyla selamlarım. 
(ANAP ve DYP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru
bu adına, Sayın Hasan Çakır; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA HASAN 
ÇAKIR (Antalya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 8 ilimizde olağanüs
tü halin 19 Temmuz 1989 tarihinden iti
baren 4 ay süreyle uzatılmasıyla ilgili ola
rak, huzurlarınıza, Anavatan Partisi Gru
bu adına gelmiş bulunuyorum. Görüşle
rimi belirtmeden evvel, Grubum ve şah
sım adına saygılarımı sunarım. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Bu konuda grupları adına konuşan 
değerli milletvekillerine huzurlarınızda te
şekkürlerimi sunuyorum. Çünkü, bu de
ğerli arkadaşlarımız 8 ilde, olağanüstü hali 
gerektiren şartların mevcut olduğunu; an
cak, Hükümetimiz tarafından alınmakta 
olan tedbirleri tenkit ettiklerini söylediler, 
bunu görmenin sevinci içindeyim. Gönül 
arzu ederdi ki, bu sefer Anavatan Partisi 
Grubu adına bu 8 ilde de olağanüstü ha
lin kaldırılmasıyla ilgili olarak huzurları
nıza gelmiş olsaydım. 

Olağanüstü hal, arzu edilen, arzu 
edilecek olan bir sistem değildir. Olağa
nüstü hal, ucuz bir sistem de değildir. Ge
rek tatbik edenler için, gerek tatbik edi
len bölge için, gerçekten, ağırlıkları ve yü
kümlülükleri olan bir sistemdir; ama ne 
var ki, su uyuyor düşman uyumuyor... 
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Memleketimizin bütünlüğüne, milletimi
zin varlığına ve beraberliğine göz dikmiş 
olan iç ve dış düşmanlarımız, devletimi
zin güçlenmemesi, milletimizin huzur ve 
saadet içerisinde bulunmaması için, her 
zaman, ellerindeki her türlü imkânı kul
lanmaktadırlar. 

(Ne zaman düze çıkacağı, ne zaman 
hükümetlerimiz tarafından köklü ekono
mik tedbirler alınmakta ise, mutlaka o za
man, devletimize, milletimize, içte ve dışta 
çeşidi gaileler çıkartıldığının farkında ol
mamız lazım. 

Belirli bir tarihten öncesini huzurla
rınızda konuşmayacağım. Benden önce 
grupları adına konuşan arkadaşlarımız, 
gerçekten bundan alındıklarını açık bir şe
kilde ifade ettiler. Burada mühim bir me
seleyi görüşüyoruz. Belirli bir bölgenin hu
zuruyla ilgili, güvenliği ile ilgili, o bölge
de yaşayan vatandaşlarımızın canıyla il
gili, malıyla ilgili, hayatıyla ilgili mühim 
bir konuyu görüşüyoruz. Geçmişi, haklı 
veya haksız tenkit etmek, herhangi bir ida
reciye veya idare edenlere ithamda bulun
mak, bu meselenin çözümünde bir çare 
değildir. 

Grubu adına konuşan değerli bir mil
letvekili arkadaşımız, açık olarak, gerçek
ten bu bölgede on senedir olağanüstü ida
re şeklinin devam ettiğini, üzülerek ifade 
ettiler ve bir gerçeği dile getirdiler. Haki
katen, o bölgede on senedir olağanüstü hal 
devam etmektedir. 1987 senesine kadar, sı-
kıyönetimidaresi olarak, 1987 tarihinden 
günümüze kadar da, olağanüstü hal şek
linde, olağanüstü idare devam etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, olayların baş
layışını, cereyan şeklini, öldürülen masum 
vatandaşlarımızı, baskına uğrayan köyle
rimizi, şehit edilen güvenlik güçlerimizin 
mevcudunu Sayın içişleri Bakanımız taf
silatıyla bilgilerinize arz ettiler. Bu konu
ya burada tekrar girmeyi uygun görmü
yorum. Olaylar devam etmekte; beyinle-
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ri yıkanan kanun kaçakları, vatan hainle
ri, terörist ve anarşistler tarafından, fırsat 
bulundukça bu bölgedeki vatandaşlarımı
zın canına kıyılmakta, malına kastedil
mekte ve fırsat bulundukça da bu bölge
deki vatandaşlarımızı fedakârca koruyan 
güvenlik güçlerimize gözlerini kırpmadan 
ateş etmek suretiyle onları şehit etmekte
dirler. 

Olaylar devam etmektedir. Ne kadar 
ve ne zamana kadar devam edeceğini de 
kesin olarak burada söylemek mümkün 
değildir. Çünkü, bu işleri yapanlar, ülke
mizden kaçan, yurt dışında beyinleri yı
kanan, devletin ve milletin düşmanı olan
ların maşası olarak kullanılan kimselerdir. 
Bunların ülkemize ne zaman ve ne şekil
de gireceklerini, nerelerde ne şekilde bu 
zulümlerini, bu vahşetleri yapacaklarını 
önceden bilmek mümkün değildir. 

Devlete düşen görev, gerek hudutta 
gerekse bu bölgelerde, her türlü olaya, her 
türlü olması muhtemel hadiseye karşı ge
rekli tedbirleri, bütün imkânlarını kulla
narak almaktır. Elbette bu devletin başlı
ca görevidir. Ancak, yurt dışından ülke
mize sızan bu vatan hainleri, bu kanun ka
çakları, bu eşkıyalar, gündüz kuzu, gece 
canavar; gündüz vatandaş, gece eşkıya ol
dukları için, emniyet güçleri bu tedbirle
ri almakta fevkalade sıkıntı çekmekte ve 
bu uğurda, her zaman, seve seve canları
nı vermektedirler. 

Değerli milletvekilleri, SHP Grubu 
adına konuşan sayın milletvekilinin, 
-olağanüstü hali gerektiren olayların var
lığını belirtmesine rağmen- bu olayların 
teşhis ve tedavisi için göstermiş olduğu hu
suslara Anavatan Partisi Grubu olarak iş
tirak edebilmemiz mümkün değildir. Ola
ğanüstü hali gerektiren şartların, bu olay
ların o bölgenin ekonomik ve sosyal bakı
mından gelişmeyişinden, o bölgedeki vergi 
dağılımının, gelir dağılımının dengesiz 

oluşundan ve o bölgede eğitim yönünden 
halkın geri kalışından dolayı vuku buldu
ğunu ifade etmiştir. Bu söylenilen husus
lar, olağanüstü, hali gerektiren şartların 
meydana gelmesinde başlıca amil olmadığı 
gibi, bu şartlar nazan itibara alınırsa, ay
nı şekilde, gelişmemiş olan İç Anadolu'
da, Karadeniz Bölgesinde veya yurdun 
başka bölgelerinde de, olağanüstü hali ge
rektiren bu olayların cereyan etmese ge
rekir kanaati hâsıl olur ki, bunu kabul et
memiz asla doğru değildir. 

Olağanüstü hal uygulanan 8 ilimiz
de, o illerimizin coğrafî durumunu, o il
lerimizin arazi yapısını, o illerimizdeki nü
fus çoğalmasını ve o illerimizdeki 
ülkemizin diğer bölgelere olan- göç du
rumlarını ve bu bölgede, bilhassa 4 ilimi
zin güney komşularımızla hem hudut ol
masını nazarı itibara almadan, olayları, 
doğrudan doğruya sosyal ve ekonomik fak
törlere bağlamak, asla doğru değildir. Ay
nı şekilde, gelişmemiş olan sosyal ve eko
nomik bakımdan kalkınmaya muhtaç olan 
geri kalmış illerimiz pek çoktur; ama bu 
türlü olaylar, o illerimizde vuku bulma
maktadır. 

Yine olağanüstü hallerle ilgili olarak, 
güvenlik güçlerimizce alınan tedbirler 
mevzuunda da sayın milletvekilinin kana
atine iştirak etmiyoruz. Evvela şu hususu 
müştereken kabul etmemiz gerekir : Ola
ğanüstü hal ilanı, olağanüstü hal, bir ana
yasa sistemidir. Gerekçesi, Anayasada, 119 
ve 120 nci maddede belirtilmiştir. 8 ildeki 
olağanüstü hali gerektiren şartlar, Anaya
samızın 120 nci maddesinde belirtilen 
şartlardır. Şiddet olaylarının yaygınlaşma
sı, temel hak ve hürriyetlerin orada tehli
keye girmesi, mevcut demokratik düzenin 
tehlikeye girmesi sebebiyle olağanüstü hal 
ilan edilmiştir, yani olağanüstü hal ilanı
nın başlıca sebebi, oradaki vatandaşları
mızın temel hak ve hürriyetlerini koru-
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mak, oradaki vatandaşlarımızın can ve 
mal güvenliğini korumak ve oradaki va
tandaşlarımızın her türlü korkudan uzak 
bir şekilde, huzur ve güvenini sağlamak
tır. Bu hususlar gerçekleştirilirken, devlet 
güvenlik güçlerince, bilerek veya bilmeye
rek oradaki vatandaşlarımızın huzurları
nın kaçırılmasına, temel hak ve hürriyet
lerinin devlet güvenlik güçlerince herhangi 
bir tehdide tabi tutulmasına veya en ufak 
bir şekilde haksızlık yapılmasına, Anava
tan Partisi Grubu olarak bizler de asla 
müsaade etmeyiz ve doğru bulmayız. An
cak, orada, güvenlik güçlerimizce, vatan
daşlarımızın menfaati için, vatandaşları
mızın can ve mal güvenliği için her türlü 
tedbirler alınırken ve güvenlik güçlerimiz, 
vatandaşlarının hayatları için, kendi ha
yatlarını feda ederken, bilerek veya bilme
yerek, istisnaî olarak meydana gelen olay
ların umumîleştirilip, bütün güvenlik güç
lerimize mal edilmesini ve bütün güven
lik güçlerimizin bu şekilde itham edilme
sini asla doğru bulmuyoruz. 

Orada, binlerce güvenlik görevlimiz 
görev yapmaktadır. Bu binlerce güvenlik 
görevlimizden herhangi biri, bilerek veya 
bilmeyerek arzu edilmeyen bir olayı mey
dana getirebilir, bir olayın müsebbibi ola
bilir. Böyle bir şey olduğu takdirde, dev
letin yetkili makamları, zamanında, gere
ken tetkikatı ve tahkikatı yapar ve ilgili 
mercilere intikal ettirir. Onun için, sayın 
milletvekillerinden, bu kürsüde konuşur
larken, gerçekten her şeylerini feda ede
rek, hayatlarını dahi ortaya koyarak, 8 il
deki vatandaşlar için şehit olan ve olma
ya hazır olan devlet güvenlik güçlerinin 
rencide edilmemesi, üzüntüye sebep olun
maması için, dikkatli konuşmalarını has
saten rica edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bu olağanüs
tü, halin dört ay uzatılmasıyla ilgili her ko
nuşmada, SHP adına konuşan arkadaşla

rımız, geçici köy bekçilerinden devamlı 
burada bahsetmektedirler ve acı acı şikâ
yet etmektedirler. Evvela, şunu açıkça be
lirtmek istiyorum : Bekçi sistemi, köy ko
ruculuğu sistemi, olağanüstü hale ait bir 
sistem değildir; cumhuriyetimizin kurulu
şundan beri, köy bekçiliği, köy koruculu
ğu sistemi vardır, hatta bu sistem, Osman
lı İmparatorluğunda da mevcuttur. Köy 
korucusu, köy bekçisi, köyünün arazisini 
bilen, köyünün büyüğünü, küçüğünü, ta
mamını tanıyan, hatta köyünün mal var
lığını bilen ve ona göre her türlü tedbiri 
alıp, köyünü koruyan kimse demektir. 

Şimdi, köylerimiz devamlı, anarşist
lerin, kanun kaçaklarının, eşkıyanın teca
vüzüne maruz kalmaktadır. Belirli bir ta
rihte bütün köylerimizde silahlar toplan
mıştır; köylerde silah yoktur. Evleri basan, 
köyleri basan, can alan eşkıya, gittiği köy
lerde silah olmadığını biliyor ve bu bilin
cin içerisinde, rahat rahat, menfur gaye
sini gerçekleştiriyor. Bunu önleyebilmek 
için, Hükümetimiz, gerçekten takdir et
tiğimiz, bekçilik, köy koruculuğu sistemi
ni orada geliştirmiştir. Ne yapmıştır? Ana
dolu'nun bütün köylerinde eli silahlı bir 
tane köy korucusu varken, olağanüstü hal 
tatbik edilen bölgelerimizde ihtiyaca ye
tecek kadar köy koruculuğu ihdas etmiş
tir ve onların eline devletin silahını ver
miştir; bu sistemde de başarılı olmuştur. 
O kadar başarılı olmuştur ki, bu hainler 
tarafından dağıtılan belgelerde, yurt dışın
da yapılan yazışmalarda bu konu devam
lı istismar edilmekte ve bu konudan de
vamlı şikâyet edilmektedir. Bu sistemin 
çok faydalı olduğuna ve gerçekten, masum 
vatandaşlarımızın, silahsız köylerimizin 
korunması suretiyle iyi bir netice alındı
ğına inanıyoruz. 

Devlet güvenlik güçleriyle mücadele 
eden anarşist ve teröristlerin üzerinde de 
köy korucularıyla ilgili yazılar ve belgeler 
elde edilmiştir. 
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Hatta, burada işin önemini belirtmek 
bakımından, mahallî idare seçimleri do
layısıyla bu bölgede konuşma yapan bazı 
milletvekillerinin köy koruculuğuyla ilgi
li konuşmaları hakkında bir iki tane mi
sal arz etmek istiyorum : 

22.3.1989 tarihinde Nusaybin İlçesin
de bir milletvekili tarafından yapılan ko
nuşma : "Bize silah dağıttılar, 'Alın, bir
birinizi öldürün' diyorlar. 'Korucular* di
ye bir kurum getirdiler. Bu kurum ki, bi
ze birbirimizi kırdırmak; o kurum ki, ko
ruculara, bizim insanlarımıza, aç bırak
tıkları insanlarıma ekonomik pusu kurdu
lar korucularla." Buyurun... 

Başka bir yerdeki konuşma : 
"1930'larda ne ise bugün de odur. Bugün 
de cezaevlerinde durum odur. O gün is
tiklal mahkemeleri ne ise, sıkıyönetim ve 
devlet güvenlik mahkemeleri odur. Köy 
korucularına sesleniyorum : Sizi birbiri
nize kırdırıp öldürtmek için bu silahlar eli
nizde. Götürün teslim edin elinizdeki si
lahlan..." 

Değerli milletvekilleri, 15 binden faz
la köy korucusunun eline silah verilmiş
tir. Bunlar, ellerindeki silahlarla, bütün 
imkânlarıyla, köylerinin mallarını, canla
rını, arazilerini korumaktadır. Bu kadar 
bekçi içerisinde bir veya iki tanesi herhan
gi bir suç işlemişse, kanun yakasına yapı
şır. Bu tür serzenişlerden, bu tür konuş
malardan anlıyoruz ki, gerçekten, köy ko
ruculuğu, köylerin korunmasında fevka
lade müspet netice vermiştir. 

Değerli milletvekilleri, olağanüstü hal 
ilan edilen illerimizde geri kalmışlığın or
tadan kaldırılması, orada yaşayan insan
larımızın daha mutlu, daha müreffeh ha
le getirilmesi için devletin bütün imkân
larının kullanılması ve biraz önce Doğru 
Yol Partisi Grubu adına konuşan değerli 
milletvekili arkadaşımızın ifade ettikleri 
gibi, o bölgemize refah getirecek, huzur 
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getirecek, mutluluk getirecek olan Atatürk 
Barajının, Urfa Tüneli ve sulamasının bir 
an önce Hükümetimiz tarafından bitiri
lip halkımızın hizmetine sunulması, biz
lerin de Cenab-ı Allah'tan en başta gelen 
dileklerimizden biridir; ama "Bunlar ger
çekleşinceye kadar bu olaylar devam eder, 
devam etmesi gerekir" şeklinde bir zeha
ba kapılmayı veya böyle bir yoruma fırsat 
verecek bir konuşma yapmayı uygun gör
müyorum. 

inşallah, arkadaşlarımızın da temen
ni ettikleri gibi, bu dört ay içerisinde, dev
let güvenlik güçleri, alacağı her türlü ted
birle, Hükümetimiz, alacağı her türlü eko
nomik ve idarî önlemlerle olağanüstü ha
li kaldırmada başarılı olur, mesafeler kay
deder. 

Yalnız, şunu da ifade etmek istiyo
rum : Yine biraz önce Doğru Yol Partisi 
Grubu adına konuşan değerli arkadaşımı
zın ifade ettikleri gibi, bizlerle ilgili, dev
letimizle ilgili iç ve dış gaileler her zaman 
devam etmektedir. Bir zamanlar Kıbrıs 
gailesini çıkardılar. Bir zamanlar 
1968-1969 yıllarında masum bir şekilde 
başlayan öğrenci olaylarıyla kardeşi kar
deşe vurdurup memleketi parçalamak is
tediler. Bir zamanlar da güneydoğu böl
gemizdeki kardeşlerimizi, insanlarımızı, 
canımız, ciğerimiz vatandaşlarımızı dev
lete düşman etmek istediler; ama bunda 
da muvaffak olamadılar. 

Şimdi de, senelerdir Bulgaristan'da 
her türlü zulmü gören 2 milyona yakın 
soydaşımız, ellerindeki bütün imkânları 
alınarak ve insanlığa sığmayacak bir şe
kilde sınır dışı edilmektedirler. 

Bunlar da, bizlerin her zaman birlik 
ve beraberlik içinde olmamız gerektiğini; 
devletimiz ve milletimizin imkânlannı her 
zaman en güzel şekilde kullanarak, mil
letimizin mutluluğu ve devletimizin güç
lülüğü için çalışmamız ve düşmanlanmı-
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za fırsat vermememiz gerektiğini gösteri
yor ve bu olaylardan, bunu bir kere daha 
gayet açık bir şekilde anlıyoruz. 

Hükümetimizin getirmiş olduğu, Sı
kıyönetimin 4 ay daha uzatılmasıyla ilgili 
teklifini olumlu karşılıyoruz ve sıkıyöne
timin 4 ay daha uzatılması için müspet oy 
kullanacağımızı bildiriyor ve saygılarımı 
sunuyorum. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Çakır. 

Şahsı adına, Sayın Fuat Atalay; bu
yurunuz efendim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekileri; sözkonu-
su Başbakanlık tezkeresi üzerinde kişisel 
düşüncelerimi sunmaya çalışacağım. 

Aslında, genel olarak sayın Anavatan 
Partisi Grubu Sözcüsünün konuşmaları
nın hiçbirisine katılmadığımı ifade etmek 
istiyorum; ama son cümlesi doğruydu. Bir 
dil sürçmesi olmakla birlikte, sıkıyöneti
min 8 ilde uzatılmasıyla ilgili tezkereye 
olumlu oy verileceğini söyledi. 8 ilde ya
şanan olaylar, sıkıyönetimi aratmayacak 
koşullardadır. İşte bu anlamda; bu, bir dil 
sürçmesi olmakla birlikte, katıldığımı ifa
de etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, konu elbette çok 
ciddt bir sorundur, \alniz, Parlamentonun 
bu konuya göstermiş olduğu ilgi de orta
dadır. Sanınm şu anda, burada bu tezke
renin kabulüyle ilgili yetersayı da yoktur. 
Tabiî, bu da üzüntü verici bir noktadır. 

Partimizin grup sözcüsü, Sosyalde-
mokrat Halkçı Partinin düşünceleriyle il
gili genel anlamdaki ifadelerini burada 
sundular. Ben, bu arada birtakım kişisel 
gözlemlerimi sizlere aktarmaya çalışaca
ğım. 

Sayın üyeler, bu konu elbette, ciddî 
olarak, Sayın içişleri Bakanımızı kişisel 

olarak ilgilendirmemektedir; ama gerek 
Anavatan Partisi Sözcüsü ve gerekse Hü
kümet adına konuşan Sayın Bakandaki 
gelişmeyi de söylemek istiyorum. Yani, 
geçmiş dönemlerde, özellikle birkısım gü
venlik güçlerinin yapmış olduğu haksız 
uygulamalarla ilgili partimizin eleştirile
rine karşı cevap olarak "Yurt dışında bu
lunan gözü karanlık hain çetelere destek'' 
şeklinde yorumlar yapılıyordu; ama şim
di bundan uzaklaşıldığmı görmekle, bir 
noktada olumlu bir gelişmenin olduğunu 
söyleyebilirim. 

Sayın milletvekilleri, ancak, mesele
ye, gerçekten hadisenin gerçekliğiyle bak
manın gereği ortadadır; ama ne yazık ki, 
halen Türkiye'de Anavatan Partisi İktidarı 
-sadece Anavatan İktidarı değil, Doğru Yol 
Partisi de- sanıyorum meseleye bu şekil
de bakmamaktadır. Önce, meselenin al
tını çizerek söylemek istiyorum : Türkiye 
Cumhuriyeti sınırlan içinde bulunan bü
tün vatandaşların, Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olduğu konusunda hiçbir tartış
ma yapmak istemiyoruz. Onlar, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarıdır ve bu sınır
lar içerisinde, kaderde, en olumsuz koşul
larda beraberliğin, siyasal, toplumsal bir 
zorunluk olduğu da ortadadır. Bunları da 
tartışmak istemiyorum; ama görülen odur 
ki, mevcut koşullara ve mevcut soruna 
yaklaşımda ciddî bir çıkmaz vardır. Bu 
çıkmazı biraz önce Anavatan Partisi söz
cüsü arkadaşımız da ifade ettiler. Bakınız, 
"Olağanüstü hal bölgesindeki ekonomik, 
sosyal ve kültürel geriliğin aynısının bu
lunduğu ba*şka bölgeler vardır; ama bu
rada bu tip sorunlar yoktur" dedi. Yine, 
bu vilayetlerin bir kısmının sınır vilayet
leri olduğunu söyledi; ama bizim başka sı
nır vilayetlerimiz de vardır ve oralarda bu 
tip sorunlar yoktur. 

O halde, siyasetçiler olarak bizlerin, 
meseleye bilimsel yaklaşım, doğru yakla
şım gerektiğini görerek yaklaşmamızın 
HOSTU olacağını düşünüyorum, 
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Farklı kültürel ve etnik köken özellik
lerinin Türkiye Cumhuriyetini zenginleş
tirici bir unsuru olarak görülmesi gerekir
ken, bunlar, geleneksel politikalar itibariy
le görülmemiş ve son olağanüstü hal böl
ge valiliği uygulamalarında da aynı tema 
işlenmiştir. Nitekim, basında da yer aldı
ğı kadarıyla, bölge valiliğinin yayımlamış 
olduğu bir kitapçıkta, farklı kültür ve et
nik köken inkarcılığına giden bir yaklaşı
mın gösterildiği ortadadır. 

Koruculuk yaklaşımıyla ilgili olarak 
bölge valisinin meseleye yaklaşımı da ay
nen şöyledir : "Biz, Doğu Anadolu'da ba
casız sanayii kurduk" demektedir. Yani, 
bizatihi o bölgedeki en yetkili mülki amir, 
sanki onbin tane korucunun istihdam edil
mesiyle bölgede sanayi sorununun, geliş
me sorununüh'çözüldüğünü söyleme gaf
letinde bulunmaktadır. Bölgede birtakım 
sorunlar olduğu, temel insan hak ve öz
gürlükleriyle ilgili ihlaller olduğu zaman, 
yine aynı yöneticinin ifadesi şudur : "Çü
rük portakallar içerisinde sağlam portakal
lar da bulunabilir; ama, mesele bu çürük 
portakalları ayıklamak ise, elbette o sağ
lam portakalların da sağından solundan, 
altından üstünden yoklayacağız, onlar da 
heder olacaktır" Bu yaklaşımı göstermek
tedirler. 

Sayın milletvekilleri, hiçbir polemik 
konusu yapmadan ifade etmek istiyorum. 
Bugün, sadece bu 8 ilde değil, yine aynı 
özelliklerde olan; ama olağanüstü halin 
uygulama sahası dışında olan bu bölgede
ki birçok ilde vatandaşın devlete olan gü
veni giderek azalmaktadır. Bu konuda, so
runun tespitinde ciddî bir hata yapıldığı 
için yaklaşımın da sürekli hatalı olduğu
nu söyleyebiliyoruz ve bugün Doğu Ana
dolu'nun tarihine baktığımızda, bölgede 
hep sıkıyönetimlerin, olağanüstü hallerin 
hâkim olduğunu gayet kolay söyleyebili
riz. Olağandışı olan, çok münferit olaylar

da başvurulması gereken bir kurum ola
ğan hale getirildiği zaman, olağanüstü yet
kiler de artık kurumlaşmış olur. Nitekim, 
bundan dolayı bölgede birkısım güvenlik 
görevlilerinin yapmış olduğu uygulamalar 
esef vericidir ve sosyal hukuk devleti kav
ramıyla bağdaştırılamayacak düzeydedir. 
Bunlardan örnek vermek gerekirse, ilke
sel planda soruşturma sırasında cezalan
dırma yönteminin artık alışkanlık haline 
geldiğini, bölgede Siyasal İktidann bu me
seleyi çözmedeki açmazlarından dolayı 
çok yaygın ihbarcılığa yönelmenin vatan
daşlar arasında geliştiğini, suçların ferdî-
liği ilkesinin genelde bu bölgede yok edil
diğini, toplu işkence ve toplu baskıların 
çok yoğun olduğunu söyleyebiliriz. 

Nitekim, bununla ilgili olarak, böl
gedeki toplu işkence, köy baskınlarıyla il
gili olarak, son yirmi ay içerisinde Türki
ye Büyük Millet Meclisi kanalıyla Başba
kanlığa ve içişleri Bakanlığına yöneltilen 
soru önergelerinin yüzde 90'ma cevap ala
madığımızı ifade etmek istiyorum. Bu, 
bölgedeki hadiselerin üzerine gidişte, ha
diselerin çözümünde hâlâ bir açıklığın ol
madığını göstermektedir ve Siyasal İkti
darın bu meseleyi polisiye tedbirlerle, gü
venlik tedbirleriyle çözebileceği umudu
nun devam ettiğini ifade etmektedir. 

Geçtiğimiz dört beş ay içerisinde Di
yarbakır'da, Mardin'de, Siirt'de, Hakkâ
ri'de olan olayların sadece birkaç tanesi
ni gidip yerinde incelediğimizde şunları 
gördüm : Birkısım güvenlik gücü unsur
ları, 10 yaşındaki çocuğun önüne dahi si
lah sıkmıştır; arama yapma gerekçesiyle 
sivil yurttaşlara ait evlerin kapıları, pen
cereleri kırılmıştır; birçok ilçede mahallî 
cumhuriyet savcılarının haberi olmadan 
birçok insan gözaltına alınmıştır ve ara
dan uzun bir süre geçtikten sonra mahal
lî cumhuriyet savcılarının haberi olmuş
tur. 
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Yeşilyurt'ta olan olayları grup sözcü
müz ifade etti. 

Siirt* in Kasaplar Deresinde, son se
kiz yılda, gerek çatışma sırasında, gerek
se işkence sırasında öldürülen birçok zan
lının cesetlerinin bulunduğu kamuoyunun 
önüne çıkmış bulunmaktadır. 

Bütün bu uygulamalar, bölgede, te
mel hak ve özgürlüklere dönük ciddî so
runların olduğunu göstermektedir. 

İşkenceyle ilgili olarak çok yoğun uy
gulamalar halen bölgede devam etmekte
dir; dediğim gibi, b(u artık alışkanlık hali
ne gelmeye başlamıştır. Bu bölgede, suç
ların kişiselliği prensibi çiğnenerek, göz
altı sırasında mutat olarak birçok yurtta
şa işkence uygulaması yapılmaktadır. 
Elimde bir rapor var, zaman olmadığı için 
okuyamayacağım; ama şu kadarını belir
teyim : Ağrı'nın Merkez İlçesine bağlı 
köylerden birinin muhtarı olan Ahmet 
Kaçmaz adlı yurttaş geçtiğimiz hafta içe
risinde işkence görmüş ve bütün baskıla
ra rağmen, doktordan, "Yedi gün içerisin
de iyileşir'' raporu almıştır. Yine kendi se
çim bölgemde geçen hafta içerisinde gü
venlik kuvvetlerinin yapmış olduğu uygu
lamalar sonucu gözaltında bulunan onbeş 
yaşındaki bir yurttaşın karakolda kann 
perdesinin ve bağırsaklarının yırtılması 
neticesinde acil bir operasyonla yaşama 
döndürülme durumunda kaldığı ve işken
ce gördüğüne dair sağlık raporları mev
cuttur. 

Bunları çok fazla sıralayabilirim; ama 
amacım şu : Olağanüstü halin uzatılma
sıyla ilgili Başbakanlık tezkeresinin bölge
deki koşulları değiştireceği düşüncesinde 
değilim; bu anlamda hadiseye ve bu öner
geye olumsuz baktığımı ifade etmek isti
yorum; ama, zamanı gelmişken, İktidar 
Grubunun ve Hükümetin meseleyi biraz 
daha dikkatli değerlendirmesi ve çağdaş 
toplumlara yaraşır bir yaklaşımın artık 

Türkiye'de doğu sorununa bakışta da ege
men olmasının gereğini ortaya koyduğu
nu hatırlatmak istiyorum. Elbette birçok 
tabu olabilir; ama artık, çağdaş olmanın 
gereği olarak bazı tabuları arka plana at
manın -sanıyorum- lüzumluluğu vardır. 
Türkiye'de, sorunları kapatarak, örterek, 
insan haklarını ihlal ederek bir yere vara
mayız; bu olsa olsa, Türkiye'nin çıkarının 
karşısında olan güçlere yarayabilir ve bu 
konu, istismar konusu olarak, gerek iç po
litikada, gerekse uluslararası ilişkilerde 
kullanılmaya devam edilir. O halde, bu ko
nuda da çağdaş olmanın gereğini yapma
nın gerekliliği, gecikmiş de olsa ortadadır. 

Bu çerçevede, bu tezkerenin fazla an
lam ifade etmediğini, bölgedeki yaşam ko
şullarını değiştirmeyeceğini arz ediyor, 
saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Kamer Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; bir olağa
nüstü hal yönetiminin süresinin yeniden 
uzatılması konusundaki Hükümet tezke
resi ile daha karşı karşıya bulunmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, olağanüstü 
hal, temel hak ve özgürlüklerin askıya 
alındığı, insanların yaşam koşullarının 
güçleştiği ve keyfî yönetimin bütün kural
larıyla uygulandığı bir yönetim biçimidir. 
Elbette, böyle bir yönetim biçimini insan
ların içlerine sindirerek kabul etmeleri, ev
vela kendi yönlerinden mümkün değildir, 
sonra bunun uygulandığı yöredeki insan
ları düşünerek mümkün değildir. 

Zaman içinde, belirli birtakım insan
lar, vatanseverliği, yurtseverliği kendi in
hisarlarında görerek, insanlara karşı bir
takım işkenceler uygulanan güvenlik kuv
vetlerine karşı Çıkanları vatana ihanet su
çuyla itham ederek, onlara birtakım ka
ralamalar getirerek susturmak istediği bi
linmektedir. 
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Değerli milletvekilleri, Türkiye Cum
huriyeti hepimizin vatanıdır ve her za
man, her vesileyle burada söyledik, laik 
Türkiye Cumhuriyetinin bütünlüğünün 
korunması bizim temel görevimizdir. La
ik Türkiye Cumhuriyetinin bütünlüğünü 
korurken, uluslararası düzeyde iddia etti
ğimiz gibi, demokratik kurallar içinde 
Türkiye'de bir yönetim kurulması da el
bette ki bizim temel görevimizdir. 

Şimdi, zaman zaman yurdun çeşitli 
yerlerine gidiyoruz ve çeşitli olaylarla karşı 
karşıya kalıyoruz. Bir : Olağanüstü halin 
uygulandığı yerlerdeki güvenlik görevini 
yapan devlet güvenlik kuvvetlerinin elin
de büyük yetkiler bulunmaktadır. Bu yet
kileri kullanan devlet güvenlik kuvvetleri 
yetkililerinin, çok dürüst, vatansever, va
tandaşa vatandaş gözü ile bakmaları ge
rektiği inancındayım. Eğer, devlet güven
lik kuvvetleri yetkilileri, bir yandan insan
ları ikinci sınıf vatandaş görür, bir yandan 
yalan söyler, bir yandan işkence yapar ve 
bu işkenceyi örtbas etmeye kalkarsa, o za
man, o memlekete faşizm gelir arkadaş
lar. O memlekete demokrasi değil faşizm 
gelir. 

Geçen gün, hepinizin önüne, 14 ya
şında bir çocuğu getirdim ve ANAP Gru
buna götürdüm. Bakın dedim, yüzbaşı ta
rafından sırtına kaynar >u dökülmüştü. 
Hepinize gösterdim. Sayın' içişleri Baka
nı bana bugün cevap veriyor arkadaşlar. 
Diyor ki; "Tahsin Çapulcu'nun alman ifa
desinde, yüz ve sırtındaki yanıkların göze
tim altına alınmadan önce çalıştığı mini
büsün aküsünü değiştirmek üzere omuzu-
na alıp, taşıdığı sırada aküden dökülen asit 
nedeniyle meydana geldiğini beyan ettiği, 
12 Mayıs 1989 günü Cumhuriyet Savcılı
ğına (ANAP sıralarından "Doğru, 
doğru" sesleri) sevk edilen sanıkların..." 

BAŞKAN — Bırakın efendim, lütfen. 
Lütfen... 

KAMER GENÇ (Devamla) — "... 
buradaki ilk sorgusunda da kendilerine iş
kence yapıldığına dair bir şikâyette bulun
madıklarını arz ederiz." (ANAP sıraların
dan "Doğru, doğru" sesleri) Yazı içişleri 
Bakanlığı -Jandarma Genel Komutanlığı-
kaynaklı bir yazı sayın milletvekilleri. Bu
na doğrudur diyen insanların, ben insan
lığından şüphe ederim. Tamam mı?... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Sözünü geri al be! Sen insan değil
sin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ba
kın, burada terbiye kuralları içinde konu
şun, ben buraya geliyorum, gelip burada 
bana söz... 

MUSTAFÂ RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — O senin elindeki, devletin resmî ya
zısı; ne yazıyorsa doğrudur. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Dev
letin... Bakm burada size ikinci bir belge. 
Aynı kişi, bakın, gözetim altına alınırken, 
köy muhtarı... 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, da
ha üsluplu bir ifade, daha nezih bir ifade 
kullanabilirsiniz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkanım, bunlar da, bir milletveki
line saygılı olmasını bilmeliler. Ben bura-
çla, insanların hakkını korumaya çalışır
ken, siz insan haklarına karşı açık bir di
reniş içinde olduğunuzu gösteriyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, 
kendinizi doğru, başkalarını yalancı ola
rak mütalaa ederseniz, bu, kişisel olur. 
Lütfen, üsluplu konuşun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Üs
luplu konuşuyorum ben. 

BAŞKAN — Evet, rica ediyorum... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Şim

di, bu 14 yaşındaki genç içeri alındığın-
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da* kendisine böyle bir işkence yapıldık
tan ve olay bizim bilgimiz dahiline girdik
ten sonra, biz olaya müdahale edince, der
hal, elinden, "Asit döküldü" diye bir kâ
ğıt alınıyor. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AK-
YÜREK (İstanbul) — Kanıt var mı? Şa
hit var mı? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ka
nıt var. Bakın, köy muhtar heyetinin... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bir 

dakika efendim... Hastanenin raporu var, 
iki tane kanıt var. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bi
rincisi, bu 14 yaşındaki çocuk, 9.5.1989 gü
nü içeri alındıktan sonra, "gözetim altı
na alındı, gözetim dört gün sürdü" diyor, 
daha önceden, gözetim altına alınmadan 
evvel bu çocuğun vücudunda iğne deliği 
kadar bir iz yoktu. Çocuğu getirdim size 
gösterdim. Bakın, Elazığ Devlet Hastane
sinden alınmış dokuz günlük rapor var. 
12x8 ebadında... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Var mı elinde kanıt? 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ko
nuşma! 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Sen konuşma be! 

BAŞKAN — Sayın Taşar... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sen 

evvela git, kardeşini getir buraya teslim et. 
O kardeşinin bankadaki paralarını getir 
ver de, burada ondan sonra konuş. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Terbiyesizliğe lüzum yok. Anarşist 
herif, ahlaksız herif... 

KAMER GENÇ (Devamla) — He
le o kardeşini saklayacağına, gel evvela bu
rada hesap ver. 

BAŞKAN - r Sayın Taşar... 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka

ra) — Konuyu değiştirme. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Se

nin burada konuşmaya hakkın yok. 
BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın 

Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ko

nuyu değiştirmiyorum. Devletin güvenlik 
kuvvetleri size gelince, sizin devrinizde 
masum insanları getirip içeriye tıkıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka

ra) — Bağımsız mahkemelere intikal et
miş bir konu üzerinde konuşamazsın. 

BAŞKAN — Sayın Taşar... Taşar... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Siz 

milyarları çalıyorsunuz devletten, ondan 
sonra da bunları örtmek için de insanlara 
işkence yapıyorsunuz. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Bu memleketi komünist yapamaz
sınız, tamam mı?.. 

BAŞKAN — Sayın Taşar... Sayın 
Genç... Sayın Genç... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Bu memleketi kimse komünist ya
pamaz. 

BAŞKAN — Sayın Taşar... Sayın Ta
şar... Lütfen... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Bu memleketi kimse komünist ya
pamaz, sen bile yapamazsın. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
biî, komünizm ithamları altına bürünerek 
hırsızlıklarınızı saklarsınız... Kimse bu 
memlekete komünizmi getiremez; ama fa
şizmi getirebilir. Hırsızlık, hele zamanın
da, çok oldu. Evvela, siz gelin, biraderle
rinizin bu memleketin bankalarından yap
tığı hırsızlıkların hesabını verin, ondan 
sonra konuşun burada. 
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MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Hepsi bağımsız mahkemelerde, hiç 
merak etmeyin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ba
ğımsız mahkemeler sizin için işlemiyor 
maalesef. 

BAŞKAN — Sayın Genç, konunuza 
girin lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Efen
dim, konuyla ilgili konuşuyorum. Olağa
nüstü hali uzatmamanın sebeplerini izah 
ediyorum. Niye ediyorum... 

BAŞKAN — Efendim, üslubunuzu 
ölçülü tutarsanız, nezih konuşursanız, hiç
bir gürültü patırtı olmaz. Sizden rica edi
yorum, üsluplu konuşun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, ben nezih konuşuyorum; ama 
benim konuşmamdan gıcık alan tipler var, 
lütfen, salondan çıksınlar. 

BAŞKAN — Efendim, siz de, hiç he* 
saba katmayıp konuşmanıza devam edin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ko
nuşma insicamımızı bozuyorsunuz. Söy
lemek istediğimiz fikirleri, özellikle laf at
mak suretiyle unutturmaya çalışıyorsu
nuz; ama başarılı olamazsınız. 

Değerli milletvekilleri,bakın, geçen 
perşembe günü Şanlıurfa'ya gittim. Bire
cik İlçesinde, yine toplu gözetim altına 
alınma var. Valiye gittik; Vali diyor ki : 
"Efendim, ufak tefek işkenceler olabilir; 
ama öldürmeler olmaz. Şunlar şunlar dev
lete karşı insanlardır.'' 

Değerli milletvekilleri, vatandaşları 
devlete karşı ve devletten yana diye ayır
mak en büyük tehlikedir. Kimin devlete 
karşı, kimin devletten yana olduğunu o 
güvenlik görevlileri tayin edemez. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... İşi uzatmada birebirsiniz. Lütfen ce
vaplamayın efendim. 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Ba
kın, şu bölgedeki insana işkence yapıldı
ğını kendi gözlerimle gördüm ve size ge
tirdim gösterdim. Bunu dahi inkâr eden 
güvenlik görevlilerine benim hiçbir surette 
güvenim yok arkadaşlar. O halde, güven 
duyulmayan güvenlik kuvvetleri görevli
lerini, bir defa, güvenlik kuvvetleri için
de barındırmamak lazım. Elbette ki gü
venlik kuvvetleri çok zor şartlar altında gö
rev yapıyorlar. En başta Emniyet Genel 
Müdürüne olayı duyururuz, telefon açı
yoruz, belki on defa telefon açıyorum, bir 
defa lütfedip de telefonumuza çıkmıyor
lar. Bürokratlarınız böyle. Onun için tah
kik edemiyoruz, olayları ilgili birtakım 
yerlere şikâyet edemiyoruz. Ben, bu gibi 
olayların üzerine gittim diye, polis gidiyor, 
arabamı çekip getiriyor. Arabamın camın
da levham olmasına rağmen, trafik polisi 
gidiyor, benim arabamı çekip getiriyor. 
Ben milletvekiliyim; benim milletvekili do
kunulmazlığım var; ama maalesef bunu 
kimse dinlemiyor. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlarım... 
Lütfen... Lütfen, sayın milletvekilleri... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben 
bu kürsüye çıktığım zaman, inanınız ki, 
kendimi Allah'ın huzurunda hesap veren 
bir insan karakteri içinde görüyorum. İs
ter inanın ister inanmayın, her şeyin doğ
rusunu söylüyorum. Bana göre, yalan söy
leyen bir insanın, zaten insanlık sıfatı yok
tur; ama inanınız ki, benim için en büyük 
gerçek, gözlerimle gördüğüm gerçektir ve 
bunları inkâr edenlerin de benim için hiç
bir değeri yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Genç, toparlayı
nız efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — On 
dakika sürem var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sa

yın Başkan, müdahale ettiler. 
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BAŞKAN — Lütfen... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Ge

çenlerde yine Tunceli'nin Ovacık İlçesine 
gittim. Oradaki köylülerin dövülme me
selesini buraya getirdim. Arkasından, jan
darma binbaşısı gidiyor ve köylüleri top
layıp Ovacık'a getiriyor, ifade alıyor. Al
dığı ifade aynen şöyle sayın milletvekille
ri : "Efendim, Milletvekili Kamer Genç, 
duyduğumuza göre, senelerden beri köy
leri dolaşır, devletle köylüleri karşı karşı
ya getirmek için böyle uydurma şeyleri di
le getirir, bizleri de müşkül duruma sokar. 
Kimseden şikâyetimiz yoktur." Bakın, bu 
benimle ilgili bir itham. 

Değerli milletvekilleri, eğer yalanla, 
desiseyle, devlet gücünü kullanarak birta
kım gerçekleri inkâr etme yoluna giderse
niz, memlekette hiçbir gerçek ortaya çık
maz. Bir milletvekili hakkında, böyle, uy
durma, düzmece ifadeler almaya kalkan 
devletin güvenlik kuvvetleri namı altında 
görev yapan insanlar acaba dağda, ovada 
rast geldikleri, normal savunmasız insan
lar hakkında ne tertipler yapmazlar? Lüt
fen, size sormak istiyorum... Bunu siz nasıl 
değerlendirirseniz değerlendirin. Ben bu
raya geldim, milletime hizmet etmek için 
yemin ettim; o yeminime sadık bir insa
nım ve hiç kimse beni yıldıramaz, yani, 
aleyhimde tutanaklar düzenleyerek, ger
çekleri inkâr ederek beni bu faaliyetlerim
den alıkoyamaz. Eğer, ben hakikaten bu 
şekilde suçlu isem, buyurun, çoğunluğu
nuz var, teşrîî masuniyetimi de kaldırın ve
rin beni mahkemeye, cezamı göreyim. 
Devletin güvenlik kuvvetleri aleyhine gi
dip de halkı tahrik ediyorsam, bu suçtur; 
bunun işlemini yapın. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — 
Ucuz kahramanlık yapıyorsun. 

KAMER GENÇ ( Devamla) — 
Ucuz kahramanlığı kimlerin yaptığını bi
liyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Genç, herkese ce
vap vermek mecburiyetinde değilsiniz. Siz 
konuşmanıza devam edin lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ola
ğanüstü hal bölgesinde devletin kamu hiz
metleri yürütülmemektedir. Ben kendi 
memleketimden örnek vereyim : Köy 
okulları kapatıldı, öğretmenler köyde eği
tim yapmıyor. Köy yolları kapalı, ancak 
günün belli saatlerinde, güvenlik kuvvet
lerinin denetimi altında, makineler gidip 
günde bir saat ya da iki saat çalışıyor ve
ya çalışmıyor, kamu hizmederi askıya alın
mış. Birtakım kamu görevlileri de bu du
rumu bahane ederek vatandaşın ayağına 
hiç bir hizmet götürmüyor. 

Değerli milletvekilleri, aşağı yukarı 
1978'den beri sıkıyönetim, 1984'ten beri 
de olağanüstü hal bölgesi uygulaması al
tında bu kadar sıkıntı içinde yaşayan bu 
yöre insanları hayatlarını nasıl devam et
tireceklerdir? Bunu biz Meclis olarak çö
zümlemek zorundayız. 

BAŞKAN — Sayın Genç, bir daki
kanızı rica edeyim... 

Zatı âlinize geniş imkânlar tanıyoruz. 
10 dakika, 15 dakika daha ek süre versem, 
zannediyorum ki, konuşmanızı bitiremi-
yeceksiniz. Süreniz bir hayli geçti. Sataş
maları da hesaba kattık. Bu itibarla, to
parlayınız ve son sözünüzü söyleyiniz, ne
ticeye ulaşalım. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Biti
riyorum Sayın Başkan. 

Sayın milletvekilleri, bu yöredeki in
sanlar zorunlu göçe itiliyor, devletin ka
mu hizmederi gitmiyor, okuma, eğitim as
kıya alınmış. Burada bu şartlar içinde ya
şayan bu insanlar, daha ne zamana kadar 
bu şartlar altında yaşamaya devam ede
cekler? Bunu Hükümetten öğrenmek is
tiyorum. 

Hükümet, getirdiği uzatma gerekçe
sinde çok ciddî bir sebep de göstermiyor; 



"Birtakım, istihbarata dayalı bilgilerden, 
bu gibi olayların devam edeceği 
anlaşılmaktadır" diyor. 

Bakınız, yine perşembe gürü Urfa'-
ya gittiğimde bazı teşhislerde bulundum : 
Görüyorum ki, birtakım insanlar, Urfa'-
nın dahi olağanüstü bölge kapsamı içine 
alınması için bazı çabalar içindeler. Niye? 
Çünkü, olağanüstü bölge kapsamına alı
nınca, belirli kamu hizmeti görevlilerine 
bazı haklar tanınıyor; efendim, yüzde 50 
daha fazla maaş alıyorlar, hiçbir eylem ve 
işlemlerinden dolayı sorumlu olmuyorlar 
ve bu itibarla da kendileri, âdeta kraldan 
ziyade kralcı niteliğinde bir statüye kavu
şuyorlar. Onun için, bu olağanüstü hale 
artık ya son verelim veyahut da ne zaman 
son verileceğini Sayın Hükümet bize açık
lasın. Her zaman, böyle, tutarsız birtakım 
gerekçelere dayanmayan nedenlerle bu 
olağanüstü hale devam etmeyelim. 

Hükümetten, özellikle şunu da rica 
ediyorum : Güvenlik kuvvetleri içerisin
de, vatandaşa işkence eden insanların üze
rine ciddiyetle gidilmelidir. Elimdeki şu 
belgeler misali, vatandaşlan karakollara 
getirip işkence edip, arkasından da elin
den belge alan insanların, özellikle üzeri
ne gitmelidir. Bugün, doktorlar korkmak
tadır, savcılar korkmaktadır. Savcılar, iş
kenceciler hakkında tahkikat açamamak
tadır. Doktorlar, işkenceye maruz kalan 
vatandaşlara rapor verememektedir. Siz 
de gidin bunları bir araştırın mahallinde, 
göreceksiniz... 

Bu şartlar altında, bu insanları, uzun 
süre vatana bağlılık duygusu içerisinde tu
tamayız. Bu itibarla, değerli milletvekil
leri, inşallah bu konuda bir daha uzatma 
talebi gelmeyeceği ümidi ile hepinizi say
gılarımla selamlıyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Görüşmeler tamamlan
mıştır. 
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Tezkereyi tekrar okutup oylarınıza 
sunacağım. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, karar yetersayısı yoktur efendim. 

BAŞKAN — Peşin hükümlü olmayın 
efendim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, peşin hükümlü değilim, bunu id
dia ederken, yasal hakkımı kullanıyorum. 

'BAŞKAN — Oylamaya daha geçme
dik ki... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ama, 
yasal hakkım bu benim. 

BAŞKAN — Onu biz takdir ederiz... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Peşin 

hükümlü olduğumu nereden^çıkanyorsu-
nuz? 

BAŞKAN — Peşin hükümlüsünüz; 
oylama yapılmadı daha. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Oyla
mayı yapacaksınız ama. 

BAŞKAN — Saydınız mı Genel Ku
ruldaki üyeleri? Oylama yapıldı da saydın 
mı? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ben 
saymadım, ama, bir milletvekilinin, "Ka
rar yetersayısı yoktur" demeye hakkı yok 
mu? 

BAŞKAN — Lütfen oturun yerinize. 
Milletvekili tavnnızı takının ve yerinize 
oturun. 

RIZA YILMAZ (Ankara) Ben mil
letvekili tavrı içinde söylüyorum. 

BAŞKAN — Lütfen oturun... Lütfen 
oturun efendim. Milletvekili olduğunuzu 
hatırlayın ve oturun. 

RIZA YILMAZ (Ankara) Ben mil
letvekili olduğumu hatırlıyorum, siz de 
Başkan olduğunuzu hatırlayın. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

Yasal hakkımı kullanıyorum arkadaş
lar, sizlere de lazım olacak bu hak. 
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BAŞKAN — Tezkereyi tekrar okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 15.2.1989 tarihli ve 188-2/1641 
sayılı yazımız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
21.2.1989 tarihleri ve 53 sayılı Karan ile 
19.3.1989 günü saat 17.00'den itibaren, 4 
ay süre ile uzatılması onaylanan Bingöl, 
Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Si
irt Tunceli ve Van illerindeki olağanüstü 
halin, 19.7.1989 günü saat 17.00'dan ge
çerli olmak üzere 4 ay süre ile uzatılması
nın Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı, 
Bakanlar Kurulunca 28.5.1989 tarihinde 
uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Karar 
yetersayısı yok diyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, sayalım bir 
defa. Saymadan nasıl bilebiliriz?.. Lütfen 
oturun yerinize. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Lütfen 
sayınız efendim; böyle davranmaya hak
kınız yok. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Ben 
saymadan nasıl bilebilirim?.. Şuurunu mu 
kaybettin? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Siz 
kaybettinizse o başka. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
Tezkere kabul edilmiştir. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

2. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz 'm, 
657 Saytlı Devlet Memurları Yasasına Bir Ek 
Madde Eklenmesine*'Dair Kanun Teklifinin İçtü-
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zûğûn 38 inci maddesi gereğince doğrudan günde
me almmastna ilişkin önergesi (4/79) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 inci mad
desine göre verilmiş, doğrudan gündeme 
alınma önergesi .vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

657 Sayılı Devlet Memurlan Yasası
na Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifimin (2/136), Millet Meclisi İç
tüzüğünün 38 inci maddesine göre işleme 
konulmasını saygıyla arz «derim. 

8.6.1989 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

BAŞKAN — Önerge üzerinde lehte 
ve aleyhte söz isteyen 4 arkadaşımıza söz 
vereceğim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Lehte 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; geçtiğimiz 
günlerde de, benzer bir konuda söz ala
rak Yüce Meclise görüşlerimi belirtmiş
tim. Şimdi de, 657 Sayılı Devlet Memur
lan Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi 
Hakkındaki "Vâsa Teklifimin komisyonlar
da yasal süreleri içerisinde görüşülmemesi 
nedeniyle, görüşlerimi tekrar sizlere sun
mak için buradayım ve hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Sayın arkadaşlar, 657 sayılı Devlet 
Memurlan Kanununa bir ek madde ek
lenmesi istemiyle sunmuş olduğum teklifle 
devlet memurlannın içinde bulunduklan 
geçim koşullannı irdeleyerek, kendilerine 
kira yardımı yapılmasını talep ediyorum. 

Biliyorsunuz, memur ücretleri gün 
geçtikçe erimekte, bugün gülünç bir hale 
gelmiş bulunmaktadır. Örneğin, üniver
site mezunu 5 inci derece üçüncü kade-

•* 
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mede bulunan bir memurun eline, maaş, 
yakacak yardımı ve diğer sosyal yardım
lar dahil, kanun teklifini verdiğim tarih iti
bariyle geçerli olmak üzere, net 130 018 
Türk Lirası geçmekte idi. Bir ev kirası bile 
olamayacak bu ücretle memurun geçin
mesini, çocukarını yetiştirmesini beklemek 
imkânsızdır. Günümüzde, çalışan memur
larımız on yıl, onbeş yıl öncesini özlemle 
aramaktadırlar. Memurlarımızın aldıkları 
ücretler reel olarak her geçen gün azal
maktadır. Geçtiğimiz günlerde basma 
yansıdığı kadanyla da, sayın bakanlarımı
zın açıklamalarıyla da, bu, tescil edilmiş 
bulunuyor. Memurlarımızın aldıkları üc
retler her geçen gün, reel bakımdan daha 
da aşağılara iniyor; yani, memurlarımız 
her geçen gün daha da zor koşullarda ya
şam savaşı veriyorlar. 

130 018 Türk Liralık ücretin 70 bin 
Türk Lirası yakacak yardımı olup, aylık 
ücretin brüt tutarı ise 78 500 Türk Lira
sıdır. Memurların emekli ikramiyelerine 
bu brüt ücret yansımaktadır. Oysa, on on
beş yıl önce, memurlar, emekli ikramiye-
leriyle bir daire alabilirlerken, günümüz
de memurun emekli ikramiyesi ile bir da
irenin kapı, çerçeve ve camları bile tajcı-
lamamaktadır. 

Azgın enflasyonla, diğer ücretler gi
bi, memur ücretleri de her geçen gün eri
mektedir. Vatandaşa daha iyi hizmet ver
mekle görevli memurların, bu ücret poli
tikasıyla verimli görev yapmaları olanak
sız hale gelmiştir. Çoğu, memuriyetle bağ
daşmayan ek işler yapmak zorunda kal
maktadırlar; günlük 18 saat çalışma ile ya
şam savaşı vermeye devam ediyorlar. 

Değerli milletvekilleri, çağdaş de
mokrasi ile yönetilen ülkelerde, çalışanlar, 
aldıkları ücretin yüzde 30-35'i ile insan
ca yaşayabilecekleri bir konut kiralayabi
lirlerken, ülkemiz çalışanlarının, ülkemiz 
memurlarının kira giderlerini, maaşları 
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ancak karşılayabilmektedir. Gayri safî millî 
hâsıla içinde çalışanların payı da her ge
çen gün, hepinizin malumu olduğu üze
re, azalmaktadır. Kira yardımı yapmakla 
devlet, devlet olarak bu insanlara ancak, 
biraz olsun koruyucu tedbir getirmiş ola
caktır. 

Kaldı ki, değerli milletvekilleri, bu
günkü uygulamayla, kamu görevi yapan 
bazı personel zaten devlet lojmanlarında 
oturmaktadırlar. Örneğin, subay ve ast
subaylarımıza devlet, konut, tahsis etmek
tedir. Hâkim ve savcıların büyük bir kıs
mına devlet, konut tahsis etmektedir. Çağ
daş devlet, tüm çalışanlarına insanca ya
şayabileceği konutları, insanca oturabile
ceği konutları tahsis etmek, onlara bu ko
nutlara sahip olma yollarını açmak zorun
dadır. 

Bugün, tahsis edilen lojmanlar, ge
nellikle üst gelir seviyesi gruplarında ça
lışan memurlarımıza tahsis ediliyor. Oy
sa, buna esas ihtiyaç duyan arkadaşları
mız yeni işe girenler ve düşük ücret grup
larında çalışan memurlarımızdır. Devlet, 
bu insanlarımızı korumak zorundadır. Bu 
insanlarımız açlıkla karşı karşıyalar; gece
kondu kiralarını bile karşılayamaz durum
da ücret alıyorlar. 

Yasa teklifimizin gündeme alınması 
oylarınızla kabul edilirse, bu insanlarımı
zın, çalışan bu arkadaşlarımızın biraz ol
sun rahat etmelerine hep birlikte olanak 
sağlayacağız. 

Kanun teklifimizde, yasal olarak tek
lif edilip değiştirilmeyecek bir statü de ge
tiriyoruz; mevcut personel yasasındaki 
maaşa esas katsayının binle çarpılması su
retiyle bu insanlarımıza kira yardımı ya
pılmasını öneriyoruz. 

Sevgili arkadaşlar, geniş halk kitlele
rini ilgilendiren tekliflerimizi buraya ge
tirdiğimiz zaman, lütfen, bu teklifleri, 
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"Muhalefetten geldi" sekliyle bakarak 
reddetme eğiliminden kendinizi kurtarı
nız. Teklifler mehalefet milletvekillerinin 
de olsa, eğer geniş halk kitlelerinin çıkar
larını ilgilendiriyorsa; memur kidesini, işçi 
kitlesini ve esnafı ilgilendiriyorsa, bir neb
ze olsun düşünmemizi istirham ediyorum. 
Düşünelim ve bu teklif muhalefetten mi 
geliyor, yoksa iktidar partisine mensup 
milletvekilleri arkadaşlarımız tarafından 
mı geliyor diye dikkate almadan, teklifin 
ne getirdiğine bakarak oy kullanmanızı is
tirham ediyorum. 

Bu önergemizin kabul edilerek, tek
lifin gündeme alınması doğrultusunda oy 

kullanmanızı diliyorum ve hepinize say
gılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Başkaca söz isteyen?.. 
Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, karar yetersayısı yok. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Ka
rar yetersayısı yoktur. 

Birleşime 5 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.12 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 18.20 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mümtaz Özkök (Sakarya), Mehmet Akarca (Samsun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100 üncü Birleşiminin ikinci Oturumu
nu açıyorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER 
LER (Devam) 

VE ONERGE-

2. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'm, 
657 Saydı Devlet Memurları Yısasına Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin içtü
züğün 38 itti maddesi gereğince doğrudan günde
me almmastna ilişkin önergesi (4/79) (Devam) 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sa
yın Rıza Yılmaz, kanun teklifinin İçtüzü
ğün 38 inci maddesine göre, doğrudan 
gündeme alınmasına ilişkin önergeleri le
hinde görüşlerini bildirmiş, başkaca da söz 
isteyen olmadığından oylamaya geçilmiş
ti. 

Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Önergeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Önerge kabul edilmemiştir. 

C) ONERILER 
1. — AUvncı Beş Yıllık'Kalkmma Planı 

(1990-1994) ile bazı kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşülme gün, saat ve konuşma sürelerine ilişkin 
Danışma Kurulu önerileriyle, 259 stra sayılı ka
nun teklifinin gündemde dönümü straya almma
stna ilişkin ANAP Grubu önerisi 

BAŞKAN — Öneriler vardır, okutup 
oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu Önerisi 
Tarihi: 12.6.1989 

Danışma Kurulunun 12.6.1989 Pa
zartesi günü yaptığı toplantıda aşağıdaki 
önerinin Genel Kurulun onayına sunul
ması uygun görülmüştür. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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ANAP Grup Başkanvekili 
Onural Şeref Bozkurt 

SHP Grup Başkanvekili 
Hikmet Çetin 

DYP Grup Başkanveküi 
Koksal Toptan 

Öneri : 
Genel Kurulun 13.6.1989 tarihli gün

deminde yer alan 12 adet kanurt tasarı ve 
teklifi ile gündeme girecek olan; 

4 İl ve 4 İlçe Kurulması Hakkında 
Kanun Tasarısının; 

2514 Sayılı Bazı Sağlık Personelinin 
Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Ka
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Ta san sının; 

Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiş
tiren Yükseköğretim Kurumlarında Para
sız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve 
Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İliş
kin Kanun Tasarısının; 

Avrupa Sosyal Şartının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısının; 

Görüşülmesi amacıyla 16-17 Haziran 
Cuma ve Cumartesi günlerinde de Genel 
Kurulun çalışması, 14.6.1989 Çarşamba 
gününden itibaren Genel Kurul çalışma
larının 15.00-19.00 ve 20.30-24.00 saatleri 
arasında yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Diğer öneriyi okutuyorum : 
Danışma Kurulu Önerisi 

Tarihi : 12.6.1989 
Danışma Kurulunun 12.6.1989 Pa

zartesi günü yaptığı toplantıda aşağıdaki 
önerinin Genel Kurulun onayına sunul
ması uygun görülmüştür. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

ANAP Grup Başkanvekili 
Onural Şeref Bozkurt 

SHP Grup Başkanvekili 
Hikmet Çetin 

DYP Grup Başkanvekili 
Koksal Toptan 

Öneriler : 
1 — a) Altıncı Beş Yıllık (1990-1994) 

Kalkınma Planının Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Genel Kurulundaki görüşme
lerine, 30.10.1984 tarih ve 3067 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi gereğince, 19.6.1989 
Pazartesi günü saat 14.00'de başlanması, 

, çalışmalann hergün yapılması, çalışma sü
relerinin 14.00-20.00 saatleri arasında ol
ması (gerektiğinde, birinci gün saat 
20.00'den sonra da görüşmelere devam 
edilmesi); görüşmelerin en geç Cuma gü
nü tamamlanması ve bu amaçla Cuma 
günü çalışma süresinin, görüşmelerin bi
timine kadar uzatılması; 

b) Kalkınma Planının ve komisyon 
raporunun, gündemin "Özel Gündemde 
Yer Alacak İşler" kısmında yer alması; 

Önerilmiştir. 
2 — Görüşmelerde; her siyasî parti 

grubu için toplam konuşma süresinin 
6'şar saat, Hükümet ve komisyonun top
lam konuşma süresinin 8 saat (Hüküme
tin sunuş.konuşması dahil), kişisel konuş
maların da 10'ar dakika olması; gruplar 
adına konuşmaların birden fazla sözcü ta
rafından yapılabilmesi; görüşmelerin, İç
tüzüğün 70 inci maddesi uyarınca, en çok 
dön turda tamamlanması, önerilmiştir. 

3 — Planın Hükümete geri verilme
sine ilişkin gerekçeli önergeler üzerinde 
komisyon, Hükümet ve önerge sahibi ta
rafından yapılacak konuşmaların 5'er da
kika olması; önergelerin Başkanlığa, Pla
nın tümü üzerindeki görüşmelerin bitimi
ne kadar ikişer nüsha olarak verilmesi, 
önerilmiştir. 

BAŞKAN — Önerileri ayrı ayn oku
tup oylarınıza sunuyorum : 
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Öneriler : 
1 — a) Altıncı Beş Yıllık (1990-1994) 

Kalkınma Planının Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Genel Kurulundaki görüşme
lerine, 30.10.1989 tarih ve 3067 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi gereğince, 19.6.1989 
Pazartesi günü saat 14.00'te başlanması, 
çalışmaların hergün yapılması, çalışma sü
relerinin 14.00-20.00 saatleri arasında ol
ması (gerektiğinde, birinci gün saat 
20.00'den sonra görüşmelere devam edil
mesi); görüşmelerin en geç Cuma günü 
tamamlanması ve bu amaçla Cuma günü 
çalışma süresinin, görüşmelerin bitimine 
kadar uzatılması; 

b) Kalkınma Planının ve komisyon 
raporunun, gündemin, "Özel Gündem
de 'Ver Alacak İşler" kısmında yer alma
sı; 

Önerilmiştir. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 — Görüşmelerde; her siyasî parti 
için toplam konuşma süresinin 6'şar sa
at, Hükümet ve komisyonun toplam ko
nuşma süresinin 8 saat (hükümetin sunuş 
konuşması dahil), kişisel konuşmaların da 
10'ar dakika olması; gruplar adına konuş
maların birden fazla sözcü tarafından ya
pılabilmesi; görüşmelerin, İçtüzüğün 70 
inci maddesi uyarınca, en çok dört turda 
tamamlanması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 — Planın Hükümete geri verilme
sine ilişkin gerekçeli önergeler üzerinde 
komisyon, Hükümet ve önerge sahibi ta
rafından yapılacak konuşmaların 5'er da
kika olıriası; önergelerin Başkanlığa, Pla
nın tümü üzerindeki görüşmelerin bitimi
ne kadar ikişer nüsha olarak verilmesi, 
önerilmiştir. 
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Anavatan Partisi Grubunun, İçtüzü
ğün 19 uncu maddesine göre verilmiş öne
risini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 12.6.1989 Pa
zartesi günü yapılan toplantısında siyasî 
parti grupları arasında oybirliği sağlana
madığından; Grubumuzun aşağıdaki öne
risinin İçtüzüğün 19 uncu maddesinin son 
fıkrası uyarınca Genel Kurulun onayına 
sunulmasını arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Onural Şeref Bozkurt 

Grup Başkanvekili 

Öneri: 
Gündemin "Kanun Tasan ve Teklif

leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmının 12 inci sırasında bulunan 
259 sayılı Kanun Teklifinin, gündemin 
dördüncü sırasına alınması ve diğer tasa
rı ve tekliflerin buna göre sıralanması öne
rilmiştir. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
(Devam) 

3. — TBMM Baskanmın, refakatinde bir 
heyetle Macaristan'a vaki resmî davete icabetine iliş
kin Başkanlık tezkeresi (3/883) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı tezkereleri vardır, oku
tup ayrı ayn oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Vaki resmî davet üzerine Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanının refakatin-
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de bir heyetle Macaristan'a yapacağı zi
yarete icabet edilmesi Genel Kurulun tas
viplerine sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4. — TBMM Başkanının, refakatinde bir 
heyetle Irak'a vaki resmi davete icabetine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/884) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Vaki resmî davet üzerine Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanının refakatin
de bir heyetle Irak'a yapacağı ziyarete ica

bet edilmesi Genel Kurulun tasviplerine 
sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sunuşlar tamamlanmıştır. 
Gündemin, "Genel Görüşme ve 

Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
Öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. Ancak, 
bu kısımdaki müzakerelerin devamı, süre
mizin çok az kalması sebebiyle imkânsız 
hale gelmiş olduğundan, gündemdeki ka
nun tasan ve tekliflerini görüşmek için, 14 
Haziran 1989 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.30 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) 
LARI 

YAZILI SORULAR VE CEVAP-

1. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yü-
maz'm, Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti Arastnda Emlâk Sorunlarının Çözül
mesine Dair Sözleşme ve Eki Protokol gereğince ne 
gibi çaltşmalar yapıldığına ilişkin Başbakandan so
rusu ve Dışişleri Bakam A. Mesut Yılmaz'm ya
zdı cevabı. (7/655) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakanca 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

1. 22.12.1972 tarihinde Şam'da im
zalanan ve 24.2.1976 tarihli ve 1937 sayılı 
kanunla onaylanması uygun bulunan 
"Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti Arasında Emlâk Sorunları
nın Çözülmesine Dair Sözleşme ve Eki 

Protokol" un 6 ncı maddesine göre çalışan, 
"Türkiye-Suriye Emlâk Komisyonu"nca 
ve her iki tarafça mutabık kalınan, Türk 
ve Suriye uyrukluların; mal, hak ve ala
caklarının taşınmaz olarak dönümü, ala
cak olarak TL. ve U.S.A. doları miktarı, 
taşınır mallarının da cins ve miktarları ay
rı ayrı ne kadardır? 

2. 6/7104 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararma göre; Maliye Bakanlığı (Güm
rük makamları, ÖZEL idarelerin, Tapu 
Dairelerinin, Bankaların, Mahkemelerin, 
Köy ve Mahalle Muhtarlarının işbirliği ile 
Yurdumuzda bulunan Suriyelilere ait, 
mal, hak ve menfaatlerinin tespiti için en
vanter çalışması yapılmış mıdır? Yapıldıy
sa alınan sonuç ve miktarı nedir? 

3. 20 Temmuz 1988 tarihinde, An
kara'da imzalanan, "Türkiye-Suriye Eko
nomik, Bilimsel Teknik ve Ticarî İşbir
liği Karma Komisyonu Protokol"un (X-
Emlâk) başlıklı bölümünde serdedilen "en 
kısa zamandan" hedeflenen nedir? Bu 
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"en kısa zaman" 13 yıl daha sürebilecek' 
midir? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 8.6.1989 

Sayı: KGEH-KOED-482-355 
Konu : Soru önergesi hk. Çok ivedi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : Başbakanlığa muhatap 
15.5.1989 tarihli ve 7/655-2709/13062 sa-

. yılı yazıları. 

Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa 
Yılmaz'm Yüksek Başkanlıklarına tevdi et
tiği soru önergesinin Bakanlığımca yanıt
lanması Sayın Başbakan tarafından ten
sip edilmiştir. 

Sözkonusu önergede yer alan husus
larla ilgili Bakanlığımın yanıtı not halin
de ilişikte takdim kılınmıştır. 

Saygılarımla arzederim. 

A. Mesut Yılmaz 
Dışişleri Bakanı 

Suriye ile aramızdaki emlâk sorun
larının çözümlenmesi amacıyla 22 Aralık 
1972 tarihinde Şam'da imzalanan ve 24 
Şubat 1976 tarihli» 1937 sayılı Yasa ile 
TBMM tarafından onaylanması uygun 
bulunan "Türkiye Cumhuriyeti ile Suri
ye Arap Cumhuriyeti Arasında Emlâk So
runlarının Çözülmesine Dair Sözleşme ve 
Eki Protokol", Sözleşme Onay Belgeleri 
teati edilmediğinden yürürlüğe konulma
mıştır. 

Anılan Sözleşme ve Eki Protokol hü
kümleri uyarınca kurulan Türkiye-Suriye 
Emlâk Komisyonu (TSEK) yaptığı çalış
malar sonucunda vatandaşlarımıza ait Su
riye'deki arazi miktannı belirlemiştir. Bu 
arazinin bir bölümü esasen Suriye hükü
meti tarafından toprak reformu çerçeve
sinde kamulaştırılmış olup, diğer bölümü 
üzerinde de tedbir kararı mevcut bulun

maktadır. Ayrıca vatandaşlarımıza aidiyeti 
konusunda üzerinde ihtilâf bulunan ara
zi de mevcuttur. 

Komisyon, Suriye vatandaşlarına ait 
ülkemizdeki arazi miktarını da belirle
miştir. 

Bilâhare 9 Şubat 1983 tarihinde An
kara'da emlâk sorunlarını çözümlemek 
amacıyla bir Ödeme Protokolü imzalan
mıştır. Ancak bu Protokol da yürürlüğe 
konulmamıştır. 

Bugün, sözkonusu Sözleşme ve Öde
me Protokolü, her iki taraf açısından da 
tatminkâr değildir. 

Anılan Sözleşme ve Protokolü deği
şen şartlar muvacehesinde yeniden gözden 
geçirerek uygulamada ortaya çıkabilecek 
boşluk ve mahzurları ortadan kaldırmak 
ve neticede her iki ülke vatandaşlarının 
hak ve menfaatlerini ilgilendiren sorunla
rın karşılıklı olarak âdil ve kalıcı çözüme 
kavuşturulmasını sağlamak amacıyla, Ba
kanlığımın koordinatörlüğünde ilgili Ba
kanlık ve Kuruluşlarla işbirliği halinde 
sürdürülmekte olan çalışmalarda belirli 
bir asamaya gelinmiş bulunmaktadır. Bu 
hususta hazırlanmakta olan yeni Sözleş
me tasarısı üzerindeki çalışmalar sonuç
landığında Suriye tarafı ile temas ve mü
zakerelere başlanması öngörülmektedir. 

Öte yandan, 1966 yılında yürürlüğe 
konulan 6/7104 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı uyarınca, üzerinde tedbir konul
muş bulunan Suriye uyruklulara ait ülke
mizdeki gayrimenkul hak ve menfaatleri
nin tespiti konusunda Maliye Bakanlığı, 
Milli Emlâk Genel Müdürlüğü ile Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılan envanter çalısmalan da tamam
lanmıştır. 

Tarafımızca hazırlanmakta olan ye-? 
ni Sözleşme tasansı, konunun siyasi bo
yutlarının da ön plânda tutulmasını ön-
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görmekte ve aynı zamanda hak sahibi her 
iki ülke vatandaşlarını maddi bakımdan 
tatmin edecek adil ve kalıcı bir çözüm ge
tirilmesini amaçlamaktadır. 

2. — itmedi Milletvekili Kamer Genc'in, 
Elazığ İli Merkez Saikaya Köyündeki bir çocuğa 
Elazığ Jandarma Alay Komutanlığında görevli 
Jandarma Yüzbaşısı tarafından işkence yapıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Ba
hanı Abdülhadir Aksu'nun yazdı cevabı. (7/680) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan ta
rafından yazılı olarak yanıtlandınlmasmı 
saygı ile dilerim. 

Kamer Genç 
Tunceli 

Elazığ-Merkez Saikaya köyüne dol
muş yapan minibüste çalışan ve aynı za
manda ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki 
Tahsin Çalpucu ve şoför Mehmet Deniz 
minibüste unutulan bir çantada bazı eş
yaların kaybolduğu öne sürülerek köyün 
bağlı olduğu Aydıncık Karakolunca göze
tim altına alınmışlar ve sorgulan yapıldık
tan sonra aynı gün serbest bırakılmışlar
dır. 

Ancak, her nedense aynı kişiler 
9 Mayıs 1989 günü Elazığ Jandarma Alay 
Kumandanlığında görevli Jandarma Yüz
başısı Şinasi Çaşkullu tarafından aynı ne
denlerle tekrar gözetim altına alınmışlar
dır. Bunlardan 14 yaşındaki Tahsin Çalpu
cu çırılçıplak soyulduktan sonra bu yüz
başı tarafından falakaya yatırılmış ve feci 
şekilde dövüldükten sonra önce başına 2 
bardak sıcak çay dökülmüş, ancak, son
radan çaya verdiği paraya acıyarak "biz 
bu çaya para veriyoruz. Biz bu çayı dök
mekle verdiğimiz paraya yazık ediyoruz. 
Bana kaynayan suyu getirin" dedikten 
sonra getirilen kaynar su bu çocuğun sır
tına ve vücudunun muhtelif yerlerine in

safsızca dökülmesi sonucunda, vücut ağır 
biçimde yanmıştır. 

Çocuk vücudunun bu suretle ağır ya
nıklarla dolu olduğu Elazığ Devlet Has
tanesinin Acil Polikliniğinin 13.5.1989 gün-
ve 9759 sayısında kayıtlı raporda da be
lirtilmiştir. 

Olayın bana duyurulması üzerine ko
nuyu Elazığ Jandarma Alay Kumandanı 
ile yaptığım telefon görüşmesinde; çocu
ğun 10.5.1989 günü mahkemeye çıkarıla
cağı kumandanca ifade edilmesine rağ
men ancak, çocuk 13.5.1989 tarihine ka
dar Elazığ Merkez Jandarma Karakolun
da tutulmuş ve yanık tedavisine çalışılmış
tır. Ancak, bir kaç defa telefonum üzeri
ne çocuk 13.5.1989'da Elazığ Cumhuriyet 
Savcılığının karakolda kalma süresinin 
uzatılmasına rağmen serbest bırakılmıştır. 
Fakat serbest bırakma sırasında da ağa-
beysinin elinden bir kâğıt alınarak bu ya-
nıklann asit dökülmesinden kaynaklandığı 
belirtilmiştir. 

Bu duruma göre; 
1. Bir takım nüfuzlu kişilerin yara

rı için 14 yaşındaki masum bir çocuğa in
sanlık dışı en ağır işkenceyi yapmaktan çe
kinmeyen bu yüzbaşı hakkında ne gibi bir 
işlem yapılmıştır? Kişilerin mal ve can gü
venliğini sağlamakla görevli bu yüzbaşı
nın, savunmasız kişilere karşı uyguladığı, 
bü kadar acımasız işkenceler karşısında 
içinde bulunduğu bu haleti ruhiye nede
niyle görevine devam etmesi halinde di-. 
ğer bir takım insanlara da aynı derecede 
ve daha ağır işkence yapacağını düşünmü
yor musunuz? 

2. Elim bir helikopter kazası sonu
cu ağır yaralanan Tuğçe ismindeki bir ço
cuğun sağlığına kavuşturulması sonucun
da Başbakanlığa ait bir uçakla dünyanın 
en ünlü hastanesine göndererek bu çocu
ğun sağlığına kavuşturulması konusunda-
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ki insanî çabalarınızı alkışlamamak müm
kün değildir. Ancak, Devlet bir yandan 
hiçbir fedakârlıktan çekinmeden insan 
sağlığına gösterdiği bu hassasiyet yanın
da Devlet görevi yapan bir yüzbaşının 
başka çocukların üzerine kaynar su dök
mek suretiyle bunları ölüme mahkum et
mesi cifle standart değil midir? Bu ikile
min sebebini açıklar mısınız? 

3. Muhalefet partisine mensup bir 
belediye başkanının kendi ili içindeki ba
zı köpekleri katletmesi nedeniyle Partiniz 
Meclis Grubunca Meclis araştırması öner
gesi verildiği bilinmektedir. 

Köpek haklarının korunması için bu 
kadar duyarlılık gösteren Partiniz ve ikti
darınızın ihsan haklarının korunması için 
do aynı duyarlılığı gösterecek midir? Gös-
terecekse ne zaman gösterecektir? 

T.C. 
Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK : 7503-15-89/Asyş.Ş.ŞİKAYET 

(1478) 7.6.1989 
KONU : Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Bşk.lığının 23 Ma
yıs 1989 gün ve 7/680-2767/13267 sayılı 
yazısı. 

Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in; 
ilgi ekinde Sayın Başbakan tarafından ya
zdı olarak cevaplandırılması isteği ile gön
derilen, Elazığ-Merkez-Şalkaya Köyüne 
dolmuş yapan ve bir minibüste çalışan 
Tahsin Çalpucu'ya, Elazığ D Merkez Jan
darma Bölük Komutanlığınca işkence ya
pıldığı konulu Soru Önergesi incelenmiş
tir. 

1. Saikaya Köyünden Süleyman Çal 
isimli vatandaşın, bindikleri minibüste dü
şürdükleri çantada bulunan kızına ait ziy

net eşyasının minibüs şoför ve muavini ta
rafından alınmış olabileceği hususundaki 
şikayeti üzerine minibüs şoförü Mehmet 
Deniz ile muavini Tahsin Çalpucu 10 Ma
yıs 1989 günü gözaltına alınmışlardır. 

2. Sanıkların sorgulaması sırasında, 
Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Ela
zığ İl Jandarma Alay Komutanlığını tele
fonla arayarak, sanıklara işkence yapıldı
ğı iddiası üzerine 12 Mayıs 1989 günü sev-
kedildikleri Hükümet Tabipliğince, adı ge
çenlerde herhangi bir darp, cebir ve şid
det asarına rastlanmadığına dair rapor ve
rilmiştir. 

3. Tahsin Çalpucu'nun alman ifa
desinde; yüz ve sırtındaki yanıkların göz
etim altına alınmasından önce, çalıştığı 
mminibüsün aküsünü değiştirmek üzere 
omuzuna alıp taşıdığı sırada aküden dö
külen asit nedeniyle meydana geldiğini be
yan ettiği, 12 Mayıs 1989 günü G. Savcı
lığına sevk edilen sanıkların buradaki ilk 
sorgulan nda da kendilerine işkence yapıl
dığına dair bir şikayette bulunmadıkları
nı arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
içişleri Bakanı 

3. — Samsun Milletvekili İrfan Demirâlp'-
in, Ptnarhisar Çimento Fabrücastndaki bozuk çi
mento üretiminin nedenlerine ve olayın sorumlula
rına Şişkin sorusu ve Devlet Bahanı Saffet Sert 'in 
yazık cevabı. (7/681) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergesinin Devlet 
Bakanı Sayın Saffet Sert tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı 
saygılarımla arz ederim. 17.5.1989 

İrfan Demiralp 
Samsun 

1. Pınarhisar Çimento Fabrikasın
dan satılmış olan bozuk çimentolardan-

— 79 — 



T.B.M.M. B : 100 13 . 6 . 1989 O : 2 

mağdur olanlara şimdiye kadar ne mik
tarda ödeme yapılmıştır? 

Bundan sonra ödenecek meblağ ne
dir ve ödemelerin sorumluluğu kimlerde
dir? 

2. Bozuk çimento üretiminin ne
denleri ve sorumluları tespit edilip herhan
gi bir işlem yapılmış mıdır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 12.6.1989 

SAYI : 03-8/2-02-1529 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : 23.5.1989 gün ve 
7/681,2768/13282 sayılı yazınız. 

Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'-
in, ilgi yazı ekinde alınan yazılı soru öner
gesinde yer alan soruların cevabı ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arzederim. 
Saffet Sert 

Devlet Bakanı 
Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in 

Yazılı Soru Önergesinde Yer Alan 
Soruların Cevapları 

Trakya Çimento Sanayii T.A.Ş.'de, 
1988 yılı Ekim ayı içinde, üretilen ve seh
ven piyasaya verilmiş bulunan standart dı
şı çimentoların kullanılması neticesi ortaya 
çıkan mahzurlu durumların incelenmesi 
için, 19.11.1988 tarihinde, mahallinde in
celeme ve çalışmalara başlanılmıştır. Bu 
çalışmalarda gerek bizzat müracaat eden
lerin gerekse standart dışı çimento kulla
nıldığı tarafımızdan tespit edilen inşaat
ların durumu ve ayrıca kullanıma girme
miş fakat standart dışı olduğu tespit edi
len çimentolarla ilgili değiştirme talepleri 
de incelenmiştir. 

Çimento değişim talepleri karşılığın
da, 1337 ton standart dışı çimento teslim 
alınarak, yerine yeni üretilen çimento ve-
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rilmiştir. Bu işlemin ortalama tutarı 74 
500 TL/ton çimento bedeli üzerinden 
99 606 500 -TL olmaktadır. 

Bunun dışında standart dışı çimento 
kullanıldığı iddiası üzerine 535 adet inşa
at incelenmiş ve bunlardan; 

a) 326 adet müracaat üzerinde, ge
rek Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii 
A.Ş. teknik heyeti, gerekse ODTÜ Teknik 
heyetince yapılan inceleme sonucunda, in
şaat veya imalatlarda standart dışı çimen
tolar ile ilgili bir durum olmadığı tes
pit edilmiş ve bu husus müracaat sahip
lerine bildirilmiştir. 

b) 192 adet müracaatla ilgili olarak, 
inşaat ve imalatlarda husule gelen zara
rın, standart dışı çimento kullanımı ile il
gili olduğu tespit edilmiş ve meydana ge
len zararın hesaplanması çalışmaları ya
pılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde hesap
lanan ve ödenmesi uygun görülen zarar 
miktarı 998 072 461 -TL olarak bulunmuş
tur. Bu miktarın 175 adet müracaat sahi
bine ait olan 934 150 661 TL'lık kısmı 
ödenmiş ve sözkonusu müracaat sahiple
ri ile anlaşma sağlanarak ibralaşılmıştır. 
Bakiye 17 adet müracaat sahibine ait olan 
63 921 800 -TL'hk kısmı için ise, anlaşma 
yapılmak ve ibralaşılmak için müracaat 
sahiplerine tebligat yapılmış olup hak sa
hiplerinin müracaatı beklenilmektedir. 

c) Geri kalan 17 adet müracaat sa
hibinin inşaatları ile ilgili inceleme OD
TÜ Teknik heyetince sürdürülmektedir. 

Bu müracaatlardan 6 adedi hakkın
da İTÜ Teknik heyeti tarafından yıkılma
sına karar verilmiş olması muvacehesin
de, konunun ODTÜ Teknik heyetince, de
taylı olarak incelettirilmesi uygun görül
müştür. Bu müracaatlar hakkında ancak 
nihai detaylı raporların elde edilmesini 
müteakip bilgi verilebilecektir. 

Bu duruma göre, standart dışı çimen
to imalatı sebebiyle şimdiye kadar (kısmen 
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çimento kısmen nakit olmak üzere) top
lam 1 033 757 161 -TL ödenmiştir. Bun
dan sonra ödenecek miktar ise anlaşma 
bekleyen müracaatlar tutarı olan 63 921 
800 -TL ve ayrıca ODTÜ Teknik heyetin
ce tespit edilecek hususlara göre belirle
necek 17 işe ait bedellerden ibaret olacak
tır. 

Standart dışı çimento üretiminin se
beplerinin tespiti için ayrıca Pmarhisar Çi
mento Fabrikasına bir inceleme heyeti 
gönderilmiştir. Heyetin yapmış olduğu in
celemeler sonucunda; 

1. Alçı taşı miktarının standartlar
da öngörülen miktardan yüksek olduğu, 

2. Çimento inceliklerinin standart-
da öngörülen max değerinden yüksek ol
duğu, 

3. Kaliteli katkı maddesi yerine dü
şük evsaflı katkı kullanıldığı, 

4. Çimento imalatında uzun süre 
beklemiş künkerin kullanıldığı, tespit edil
miştir. 

Bu sonuçların bulunmasında alçı ta
şı miktarını ayarlayan kantarda meydana 
gelen arızanın giderilmesi sırasında klin-
kere ilave edilen alçı taşının kontrol edil
memesi, bu ayda, Trakya Bölgesinde çi
mento sıkıntısının baş göstermesi üzerine 
gerekli analiz ve incelemelerin yeterince 
yapılmadan üretim yapılmak zorunda ka
lınmasının, standart dışı üretime neden ol
duğu anlaşılmıştır. 

Ekim 1988 ayı içerisinde standart dışı 
üretilen çimento sebebiyle sorumluları tes
pit amacıyla şu işlemler yapılmıştır. 

Çitösan'm Bağlı Ortaklığı Trakya Çi
mento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğün
de Ekim 1988 ayı içerisinde üretilen stan
dart dışı çimento ile ilgili olarak, Teşek
külümüz Genel Müdürlüğü Teftiş Kuru
lu Başkanlığı Müfettişi tarafından düzen
lenen 20.12.1988 tarih ve Rp.5.4. sayılı so

ruşturma dosyasına dayanılarak dosyada 
ismi geçen ve sorumlulukları bulunduğu 
belirtilen Fabrika Müdürü Yaşar İlhan 
Güçlüer, leknik Müdür Yardımcısı Rük-
nettin Aksak, Laboratuvar Şefi Eser Ak
sak ve İmalat Şefi Cevdet Öztürk Teşek
kül Merkez Disiplin Kurulu'na havale 
edilmişlerdir. 

Merkez Disiplin Kurulu'nca, Müfet
tişçe düzenlenen soruşturma dosyası ve so
rumlu görülenlerin alman savunmalan in
celenerek : 

1. Fabrika Genel Müdürü Yaşar İl
han Güçlüer'in disiplin yönetmeliğinin 8 
inci maddesinin (r) bendi gereğince "Ka
deme İlerlemesinin Durdurulması" cezası 
ile tecziyesine karar vermiş ancak ilgilinin 
sözleşmeli personel olması nedeniyle brüt 
aylığından 1/2 oranında kesinti yapılma
sına, 

2. Fabrika Teknik Genel Müdür 
Yardımcısı Rüknettin Aksak'm disiplin 
yönetmeliğinin 8 inci maddesinin (r) bendi 
gereğince "Kademe İlerlemesinin 
Durdurulması" cezası ile tecziyesine ka
rar verilmiş ancak ilgilinin sözleşmeli per
sonel olması nedeniyle brüt aylığından 1/2 
oranında kesinti yapılmasına, 

3. Fabrika Laboratuvar Şefi Eser 
Aksak'm disiplin yönetmeliğinin 8. inci 
maddesinin (f) ve (r) bendi gereğince 3 yıl 
süre ile "Kademe İlerlemesinin 
Durdurulması" cezası ile tecziyesine, 

4. Fabrika İmalat Şefi Cevdet Öz
türk'ün disiplin yönetmeliğinin 8 inci 
maddesinin (r) bendi gereğince 3 yıl süre 
ile "Kademe İlerlemesinin Durdu
rulması" cezası ile tecziyesine, 

Karar verilmiş olup, Merkez Disip
lin Kurulu'nun bu kararı Teşekkül Yöne
tim Kurulumuzun 2.3.1989 tarih ve 8/133 
sayılı karan ile İmalat Şefi Cevdet Öz-
türk'e verilen Kademe İlerlemesinin Dur-
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durulması cezası^ yıla indirilerek aynen 
onaylanmıştır. 

5. Zarar ziyanın kesin miktarının 
tespitinden sonra ilgililer hakkında gerekli 
kanuni kovuşturmaya geçilecektir. 

Fabrika Genel Müdürü Yaşar ilhan 
Güçlüer 20.12.1988 tarihinde emekliye ay
rılmış, Fabrika Teknik Genel Müdür Yar
dımcısı Rüknettin Aksak'm hizmet sözleş
mesi 5.1.1989 tarihinde Yönetim Kurulu
muzca feshedilmiş, Laboratuvar Şefi Eser 
Aksak Adıyaman Çimento Fabrikası Ge
nel Müdürlüğüne ve İmalat Şefi Cevdet 
Öztürk'de Çorum Çimento Fabrikası Ge
nel Müdürlüğü emrine tayin edilmiştir. 

Arzederim. 
4. — Çorum Milletvekili Rıza Iltman'tn, 

Halkevleri Genel Merkezi ile şubelerinde arama ya-
pümastnn ve birçok halkevi şubesinin kapatılma
sının nedenlerine ilişkin sorusu ve içişleri Bakam 
Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı. (7/690) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Baka
nınca yazılı olarak yanıtlanmasına yar
dımcı olmanızı arz ederim. 17.5.1989 

Rıza Ilıman 
Çorum 

1. 30 Nisan 1989 günü Halkevleri 
Genel Merkezi ve bazı şubeleri izinsiz ola
rak polisçe neden aranmıştır? 

2. Bazı yönetici ve üyeleri niçin göz
altına alınmıştır? Bunların halen gözaltın
da tutulmalarının nedeni nedir? 

3. Bu kişilerin sorgulamalarında 
onlara işkence yapılarak gizli örgüt üyesi 
oldukları şeklinde ifade alınmış ve imza-
latılmıştır. Bu savlar araştınlmış mıdır? Bu 
uygulamayı nasıl ve ne zaman durdura
caksınız? 

4. Kapatılan şube binalarında han
gi suç aletleri bulunmuştur? Suç sayılan 
kitaplar hangileridir? 

5. Halkevlerinin başkentteki Ma
mak, Keçiören dahil 600'e varan şubesi
nin kapatılması hukuk devleti ve demok
rasi anlayışına uygun mudur? Bu durum 
ülkemizi dışa karşı küçük dü sürmez mi? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 13.6.1989 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı: 170165 
Şube : Sen. Faal. Top.OL.(E) 
Konu : Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'm 
yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığının 23 Mayıs 1989 gün ve 
Kan. Kar. Md. 7/690-2786/13310 sayılı ya
zısı. 

Çorum Milletvekili Rıza Ihman ta
rafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı 
olarak cevaplandırılması istenilen soru 
önergesinde öne sürülen hususlarla ilgili 
olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarıl
mıştır. 

1. 28.4.1989 günü Halkevleri Der
neği Genel Merkezi ve Halkevleri Derne
ği Çankaya Şubesi 2908 sayılı Dernekler 
Kanununun 45 ve 48 inci maddeleri uya
rınca Ankara Valiliğinin 27.4.1989 gün ve 
3636 sayılı onaylan ile polis tarafından 
aranmıştır. 

2. Bahsekonu her iki dernekten hiç
bir yönetici ve üye gözaltına alınmamış 
olup, 27.4.1989 günü bildiri dağıtmakta 
olan bir grubun kendilerine müdahale et
mek isteyen bir polis memurunu tabanca 
ile ateş ederek yaralamaları sonucu bir 
grubun Keçiören Halkevleri Derneğinden 
çıktıklarının tespit edilmesi üzerine; Ke
çiören Halkevleri Derneğinde yapılan ara
ma sırasında dernekte bulunan 10 kişi 
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şüphe üzerine yakalanarak gözaltına alın
mış, olayla ilgilerinin olmadığının anlaşıl
ması üzerine 4.5.1989 günü Ankara Dev
let Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığına 
sevkedilerek serbest bırakılmışlardır. 

3. Gözaltına alman kişilere kötü mu
amele yapılmadığı gibi, ifadeleri de örgüt 
mensubu oldukları şeklinde alınmamıştır. 

4. Halkevleri Derneklerinin 2 şube
de konusu suç teşkil eden bildiri, afiş, teyp 
kasetleri ve çeşitli dokümanlar ele geçiril
miş, bir şube ise amaç dışı faaliyette bu
lunduğundan kapatılmıştır. 

5. Halkevleri Derneğinin Türkiye 
genelinde 600 şubesi olmayıp, mevcut 35 
şubeden Mamak ve Keçiören şubeleri 
üçer ay süre ile Darıca şubesi ise süresiz 
olarak 2908 sayılı Dernekler Kanununun 
ilgili maddeleri uyarınca Mülki Amirlik-
lerce kapatılmıştır. Bu uygulama Hukuk 
Devleti ve Demokrasi anlayışına ters dü
şen bir uygulama olmayıp, doğrudan hu
kukun uygulanmasıdır. 

Arzederim. 

Abdülkadir Aksu 
içişleri Bakanı 

• • — 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

100 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

13 . 6 . 1989 Salı 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — 8 İldeki Olağanüstü Halin 4 ay 

süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi (3/878) 

2. — İçtüzüğün 38 inci maddesi uya
rınca doğrudan doğruya gündeme alınma 
önergesi 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Niğde Milletvekili Mahmut 

öztürk ve 18 arkadaşının, personel re
jimi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

2. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan ve 42 arkadaşının, ceza
evlerindeki uygulamalar ve cezaevlerinde 
meydana gelen olaylar konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün KX) ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

3. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf 

ve sanatkârların sorunları ve çözüm yol
ları konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/9) 

4. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik 
ile ilgili iddiaları tespit etmek ve bu Bir
liğin ülke ekonomisine ve ortaklarına 
hizmet veren bir kuruluş haline getiril
mesini sağlamak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

5. — Antalya Milletvekili İbrahim 
"Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasamn 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

6. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının, 

» denizcilik sektörünün içinde bulunduğu 
sorunları ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

7. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma-



sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

8. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

9. — Tekirdağ Milletvekili Enis 
Tütüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık 
sistemindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) 

10. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve 
bu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

11. — Sivas Milletvekili Ekrem 
Kangal ve 33 arkadaşının, hayvancılığı
mızın içinde bulunduğu sorunları ve bu 
sorunlara getirilecek çözüm yollarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/50) 

12. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafi
nerisine ait pay senetlerinin yabancılara 
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satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit 
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 

13. — Zonguldak Milletvekili Şina-
si Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik 
sektörünün içinde bulunduğu sorunları 
ve bu sorunların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/52) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larının nedenlerini ve trafik kazalarının 
Önlenebilmesi için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma-
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

15. — Kocaeli Milletvekili Alaet-
tin Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhit
lik sektörünün sorunları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/10) 

16. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz ve 9 arkadaşının, akarya
kıta sık silk zam yapılmasının neden
lerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

17. — İzmir Milletvekilli Ahmet Er
sin ve 44 arkadaşının, İzmir Büyük Ka
nal Projesi ile Körfez temizliği için ya
pılan çalışmaları ve harcamaları tespit 



etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca hir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/55) 

18. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 9 arkadaşınım, elektrik ener
jisinin yüksek fiyatla satılmasının neden
leri konusunda Anayasamın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 dnci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/11) 

19. — içel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum 
olayı ve Türkiye Emlak Bankası eski 
Genel Müdürü ile ilgili iddiaların ger
çeklik derecesini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/56) 

20. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Söfcmenoğlu ve 45 arkadaşının, 
dış politika konusunda Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca <bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/57) 

21. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin Önergesi (8/12) 

22. — Tekirdağ Milletvekili Enis 
Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal gü
venlik programlarındaki çöküşün önlen
mesi ve ulusal sosyal güvenlik sistemi
nin kurulması için almacalk tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına 'ilişkin önergesi (10/58) 

23. — izmir Milletvekili Ahmet 
Ersin ve 35 arkadaşının, tzmlir Büyük-
şehir Belediyesince kurulan veya kuru
luşuna iştirak edilen şirketlerin yaptık
ları işleri, Belediyeden aldıkları ihale
lerin koşularını ve bu ihalelerin son du
rumlarım tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci,, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/59) 

24. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA gre
vinin nedenleri ile ekonomik ve sosyal 
boyutlarını ve olayın sorumlularım tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca hir Meclis araştırması açılma
sına lüişkin önergesi (10/61) 

25. — Gaziantep Milletvekili Ab-
duifcadir Ateş ve 33 arkadaşının, kamu 
bankalarının içinde bulundukları sorun
ları, 'bu konuda alınacak tedbirleri ve 
olayın sorumlularım tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/62) 

26. — Balıkesir Milletvekili I. Ön
der Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda 
kullanılmak üzere kiralanan ve satın alı
nan helikopterler için hangi kurumca ne 
miktar ödeme yapıldığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/63) 

27. — Hatay Milletvekili Ali Uyar 
ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan 
öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sa
hip olmadıkları iddiasını ve bu yetersiz-



iklerimkı nedenlerimi tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve) 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/64) 

28. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki 
Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat 
Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile 
sonuçlarını ve olayın sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 indi, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/65) 

29. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığı
nan Iraklıların sorunlarını, . hukukî 
statülerini ve Uluslararası sözleşme
lere göne haklarında yapılacak uygula
mayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 linçi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilıişlkkt önergesi (10/66) 

30. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin ve 34 arkadaşının, kalkınmada 
öncelikli yörelerin sorunlarını gidermek 
amacıyla alınacak tedbirleri ve bu ıkomu-
da uygulanacak politikayı tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) 

31. — Bingöl Milletvekili llhami Bi
nici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Bina
sında milletvekillerince yapılan çalışmala
rın ve telefon konuşmalarının kaydedile
rek belge haline getirildiği iddiasını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araşıtırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/68) 

32. — Bingöl Milletvekili llhami Bi
nici ve 22 arkadaşının, Bingöl İli Adaklı 
ve Karer bölgelerinde yaşayan vatandaş
lar arasında cereyan eden olayların ne
denlerini ve bu konuda alınacak önlem
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/69) 

33. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan za
rar gören çiftçilerin sorunlarını ve bu ko
nuda alınacak önlemleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/70) 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen İl
lerde baza okul binalarınım askerî amaç
la yada karakol olarak kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Ganver'im, hayalî ihracat yaptığı gerek
çesiyle hakkında dava açılan bir fir
maya vergi iadesi ödendiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/52) (1) 

3. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, 1983 - 1987 yıllarında görev
lerine son verilen, haklarımda nakil iş
lemi uygulanan ve müfettişlik sınavına 
tabi tutulan öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/15) 



4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. C. Ziraat 
Bankasınca ziraî İkindilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Balkanından 

. sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

5. — istanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişikin Baş
bakandan sözlü soru Önergesi (6/20) 

6. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne 
kadar gerçekleştirileni lastik ayakkabı, 
bot, çiizme ve terlik ihracatına ve bu ma
muller için Destekleme ve Fiyat istik
rar Fonundan yapılan ödemeye iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/57) (1) 

7. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
ediljemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

8. — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarında
ki taşkınlar nedeniyle Hatay îüne bağlı 
bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan va
tandaşlara ne gibi yardımlar yapıldığına 
ve taşkınların önlenmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

9. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına [ilişkin Kültür 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir.^ 

ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 

10. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Sefvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/32) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine 'İlişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

12. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulara'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre 
için aylık ve özlülk haklarının verilme
diği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) 

13. — Tunceli Milletvekili Orhan 
Veli Yıldırıin'ın Tunceli iline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

14. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya ili IBeldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardac bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

15. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'm, Çorum H Ortaköy ilçesi Yay-
lacık Köyünde» yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenline İlişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 



16. — Hatay Milletvekili öne* Mis-
ki'nin, ABD lile yapılan Savunma ve 
Ekonomik işbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi {6/49) 

17. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

18. — Samsun Milletvekili Ali Eser* 
in, birinoi özal Hükümetlinde görev alan 
eskli bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü- soru 
önergesi (6/60) 

19. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat 
hesaplarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/62) 

20. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/63) 

211 — Afyon Milletvekili Baki 
Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

22. — Artvin Milletvekili Ayhan 
Arilfağaoğlu'nun, Artvin İl merkezin
deki öğretmen okulu kampusu ile Şav
şat İlçesindeki temel eğitim okulu bi
nasının Jandarma komutanlıklaonca kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Babanından sözlü soru 
Önergesi {6/95) (1) 

23. — Sakarya Milletvekilli Ahmet 
Neidim'in, Sakarya lü organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/67) 

24. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistjemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi {6/68) 

25j — Zonguldak Milletvekili Gü
neş Müftüoğlu'nun, rotasyona tabî öğ
retmenlerin mağduriyetlerine ve alınması 
gerekli tedbirlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü «ora 
önergesi (6/69) 

26. — Zonguldak Mile'tvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Klöyişleri Bakamından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

27. — Hatay Milletvekili öner Mis-
kı'nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi {6/96) (1) 

28. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, çift pasaportlu kamu gö
revlilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

29. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
'Bakanımdan! sözlü soru önergesi (6/76) 

31. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru-
munuo prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) {1) 



32. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
'İşçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın Ok taksidinin baza kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve1 Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

33. — Gaziantep Milletvekili Mus
tafa" Yıimaz'm, çifte pasaportlu olduğu 
iddia edilen kamu görevlilerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/102) (1) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

35. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1983 yıkıda kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

36. — Zonguldaik Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman w Köyişleri Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

37. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

38. — Bursa Milletvekü Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

39. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

40. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

41. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

42. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

43. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

44. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

45. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatifince 
Ankara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan 
konut inşaatları için Sosyal Sigortalar 
Kurumunca müteahhit firmaya yapılan 
ödemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/86) 

46. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mu
amelelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 



İçişleri Bakanından sözlü soru önergesr 
(6/120) (1) 

47. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

48. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/89) 

49. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin 
Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde 
kurs gördükleri iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

50. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6,4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

51. — Manisa Milletvekili Hasan 
Zengin'in, bir dergide yer alan DELTA 
Deri Giyim Sanayii A. Ş. ile ilgili iddia
lara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/94) 

52. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanma
dığına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

53. — İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin ge
zisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

54. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 
tarihinde İstanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) ^ 

55. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çif tçi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kim
sesiz Çocukları Koruma Birliğine ait 
olan okulun bahçesinin imarından doğan 
ve anlaşma ile Belediyeye verilen arsa 
üzerinde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

56. — İzmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'ın, ödemiş İlçesinde yetiştirilen 
yaz patatesinin pazarlanmasına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/137) (1) 

57. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizle
rin yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çe
lik Fabrikalarına işçi alımından vazge
çildiği iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/100) 

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

59. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

60. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 



ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

61. — Balıkesir Milletvekili t. önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

62. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 
(D 

63. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğün
ce kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi 
yapılan alanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/144) (1) 

64. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlana
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/145) (1) 

65. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

66. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
SarıgüTün, spor sahalarında meydana ge
lebilecek sportmenliğe aykırı davranışları 
önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alın
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

67. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçe

sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

68. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/112) 

69. — Manisa Milletvekili Hasan 
Zengin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki 
Sandal Grubu içme suyu şebekesinin 
kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve ba
zı köylerin su alamadığı iddiasına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/114) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında 
imtihansız personel alındığı iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/115) 

71. — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

72. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Seka işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesinin gayesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/117) 

73. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

74. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
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bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının Öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

75. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

76. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir'in, istanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

77. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Tevfik 
Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için 
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

79. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü som önergesi (6/23?v 

(O 
80. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 

Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/233) (1) 

81. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda TBMM çalış

malarına yer verilmediği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/123) 

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

83. — Balıkesir Milletvekili 1. Ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1) 

84. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/245) (1) 

85. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İnsan Haklan Sözleşmesine 
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

86. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski 
Belediye Başkanı ile İmar Müdürü hak
larındaki iddialara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/125) 

87. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Tale
belerine Yardım Derneği öğrenci Pan
siyonunun kazan dairesinin onarımı için 
gerekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız 
olarak T.K.l. Orta Anadolu Linyit İşlet
meyince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

88. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va-
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tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) 

89. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Sümerbank'ta «Turgut özab 
markalı kumaş dokunduğu iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/127) 

90. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta ön
ceden satışa çıkarılmasının karaborsaya 
neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/248) (1) 

91. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddi
asına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

92. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ve 
nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/249) (1) 

93. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma 
tesislerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/250) (1) 

94. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 

95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

96. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, tütün ve yabancı sigara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

97. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, yurtlara giremeyen öğren
cilerin sayısına ve sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

98. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

99. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

100. — Aydın Milletvekili Hilmi Zi
ya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Fi-
nans Kurumu A.Ş 'nin ortaklarına ve şir
ket anasözleşmesinde yer alan bazı hü
kümlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/257) (1) 

101. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/258) (1) 

102. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

103. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden 
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve 
bu belediye başkanlıklarına valiliklerce 
yapılan atamalara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

104. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına 
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uygulanacak faiz oranlarının serbest bı
rakılmasının neden olabileceği sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

105. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Ver
gisi mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında 
ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve ver
gi iadesi ile ilgili yeni uygulamalara iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/134) 

106. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden 
ülkelerden ülkemizce ne kadar et ithal 
edildiğine ve ithalatın devam edip etme
diğine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/135) 

107. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/138) 

108. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, izmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak 
Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda 
bulunmaları nedeniyle herhangi bir soruş
turma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 
(D 

109. — İçel Milletvekili M. Istemi-
han Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorun
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/261) (1) 

110. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele
re yapılacak yardım ve ödemeler tertibin
den hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

111. — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KOBlRLtK'çe gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
(D 

112. — Balıkesir Milletvekili 1. ön
der Kırlı'nın, eğitim önlisans programı
na katılarak Açıköğretim Fakültesini bi
tiren emekli öğretmenlerin intibaklarının 
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

113. — Adana Milletvekili M. Ha-
lit Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap 
Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun 
olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/300) (1) 

114. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına atama yapılmamasının ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/301) (1) 

115. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimi
ne ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139) 

116. — Kars Milletvekili Mah
mut Alınak'ın olağanüstü hal uygulaması 
nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) 
(D 

117. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 



118. — Hatay Milletvekili Musta
fa Murat Sökmenoğlu'nun, İskenderun 
Demir ve Çelik Fabrikalarınca son üç ay
da belediyelere ve diğer resmî kurumla
ra yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
(1) 

119. — Kütahya' Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Çankırı İli Eldivan.İl
çesi arazisindeki suların toplanarak Kı
zılırmak ve Saraycık köylerine içmesuyu 
olarak götürüldüğü iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/148) 

120. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'nin Mardin Köy Hizmetleri 
Müdürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına 
ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istihda
mına ilişkin Tarım Onnan ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

121. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/150) 

122. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge 
ve Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında 
geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre 
ile çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

123. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılın
da geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

124. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski 
Kozan yolunun, Misis hududu Göztepe 
mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlan-
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masına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

125. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunla
rına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/154) 

126. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana Organize Sanayi Böl
gesinin yapım çalışmalarına ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/155) 

127. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâ
zım Karabekir Mahallesinde sağlık oca
ğı yaptırılıp yaptırılmayacağına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/156) 

128. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yu-
nusoğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırıl-
mamasının nedenine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/157) 

129. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e 
döküldüğü bölgenin herhangi bir fir
maya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

130. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılın
dan sonra tapu paftalarında yapıldığı id
dia edilen değişikliklere ve imar planı 
düzenleme çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/159) 

131. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, üniversite öğrencileri için çıka
rılacak affın geciktirilmesinin bazı öğ
rencilerin sömestr veya ders yılı kaybı
na neden olacağı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1) 
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132. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci ka
nal yayınlarının Zonguldak il Merkezin
de izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/160) 

133. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

134. — Samsun Milletvekili îrfan 
Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu 
emeklilerinin de yurt dışı tedavi imkân
larından yararlandırılmaları için çalışma 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

135. — İsparta Milletvekili İbrahim 
GürdaiVın, İsparta Antalya Derehoğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan 
tahsisata ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

136. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

137. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/165) 

138. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 

139. — Trabzon Milletvekilli Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

140. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 

141. — Erzurum MiJietvekili İsmail 
Köse'nin, ispir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler -
Tütün ve İlıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 

142. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

143. — Sakarya Mîllet vekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ye İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

144. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/173) 

145. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli ilinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık olacaklarına ait inşaatların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/174) 

146. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 
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147. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
Miskin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

148. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177) 

149. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı bazı köy
lerde yapılmakta olan sanayi ve fabri
ka inşaatlarının ruhsatlarının bulunup 
bulunmadığına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/178) 

150. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Muallimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

151. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) 

152. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu İl
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181) 

153. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin. 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182) 

154. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı

karılmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 

155. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

156. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

157. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/187) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/188) 

160. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/189) 

161. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının şubelerine, 1987 
yılı kârına ve 1986 yılından bu yana 
vakfa yapılın bağışlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/305) (1) 

162. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban 
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fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

163. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve -iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

164. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

165. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözllü soru önergesi 
(6/193) 

166. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
İKARDA toplantısında meydana geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/194) 

167. — -Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/195) 

168. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Amasya İli Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete 
maruz kalmaları muhtemel olah vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

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

170. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin. Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) 

171. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikası
nın çevre kirliliğine neden olduğu iddia
sına İlişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/197) 

172. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/198) 

173. — İçel Milletvekili M. İste-
mihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik 
il yapılmasının düşünülemediğine» dair 
31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

174. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

175. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve 
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

176. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözliü soru önergesi 
(6/201) 

177. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/206) 
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178. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207) 

179. — Ankara Milletvekili Tevfik 
Koçak'ın, Ankara Ilı Şereflikoçhisar İl
çesine bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören 
kasabalarının ne zaman ilçe yapılacakla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/319) (1) 

180. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, ülkemize sığman peşmergeler-
den bir kısmının Gebze - Çayırova'daki 
Tarım Meslek Lisesinde istihdam edile-
oeği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

181. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

182. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birli
ğine otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

183. — izmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren 
ifade ve bölümler bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
(D 

184. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ilçesine 
bağlı Karıkkaya ve Kurusarı köylerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

185. — İsparta Milletvekili Ertekfc 
Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında 
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan 

ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

186. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili Senirkent ilçesi
ne ait kanalizasyonun, bazı köylerin ta
rım arazilerini olumsuz yönde etkile
diği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/211) 

187. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

188. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen 
kerevit balıklarında görülen hastalığın 
giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığı
na ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

189. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelirlerine ve harcama
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

190. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin 
ve Diyarbakır illerinde köy korucuları 
tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) (1) 

191. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siverek ilçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayırı Kö
yü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) (1) 

192. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, Atabey ilçesi Kapıcak Köyü
nün başka bir mahalle taşınmasına dair 

(100 üncü Birleşim) 
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projenin 1988 yılında gerçekleştırileme-
mesinin nedenine ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/215) 

193. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

194. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacının, British Airvvays uçaklarıyla 
Ankara ve İstanbul'dan Londra'ya giden 
yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaç
landıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

195. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde Merkez İlçesine bağlı Kar-
gasekmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakarımdan sözlü so
ru önergesi (6/217) 

196. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde ya
pılması düşünülen tmrahor Göletine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

197. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde 
görev yapan akademik personelin yapı
lan kadro düzenlemesinden yararlandı-
rılmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/219) 

198. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Mansurlu - Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/220) 

199. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğUu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221) 

200. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya Ban
kasına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya Bankasınca tarım sektörü için 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222) 

201. — Afyon Milletvekili! Baki Dur-
maz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

202. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

203. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) 

204. —- İsparta MMletvekMi Abdullah 
Aykon Doğan'ın, İstanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. Ş. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/226) 

205. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer 
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

206. — Adana Milletvekili Orhan 
Sendağ'ın, Adana İlinde askerî birliklere 
akaryakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayi-
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lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/331) (1) 

207. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 
Cenkçiiler'in, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin in
şasının durdurulduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

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

209. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Ka-
yadibi Köyü Evil Mezrasındaki bir va
tandaşın evinin jandarma tarafından yı
kıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu 
ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin 
fçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/333) (1) 

210. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri İli Yüksekova İlçesi Esendere Bu
cağından sınırı geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele 
geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334) (1) 

211. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri îli • Uludere İlçesi 
Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı 
uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) (1) 

212. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yay
lasında otlatılmakta bulunan koyun sü
rüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince 
el konulduğu ve sürünün gümrüğe tes
lim edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

213. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde 
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa^ 
tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239) 

214. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba
kanının İçtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

215. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 
tarihine kadar açılmamış olan okullara 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 

216. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242) 

217. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/244) 

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

219. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fa
kültesi öğrencilerinden birinin Devlet gü
venliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye 
zorlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü som önergesi (6/338) (1) 
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220. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-, 
sin'in, Denizli İli Honaz İlcesine bağlı 
köylerdeki vatandaşların sınıflandırıldığı 
ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

221. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253) 

222. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı ille
rin yakacak sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/254) 

223. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından İstanbul Özel İdare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255) 

224. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine 
verdiği demece ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/266) 

225. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir ga
zetenin dar boğaza sürüklenerek kapatıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/267) 

226. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/342) (1) 

227. — İzmir Milletvekili Veli Ak-
soy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon 
liranın üzerinde kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip 
ödenmediğine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

228. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş -

Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -
Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/268) 

229. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan 
Termik Santralına ve bu bölgede katkı
sız biriket imalatının ne zaman gerçek
leştirileceğine ilişkin Enerji ve Taviî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner 
gesi (6/269) 

230. t— Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Adatepe ve Kara-
kuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve îskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

231. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe 
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/271) 

232. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu İlde ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/272) 

233. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde ne zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/273) 

234. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş İline 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş' 
da Sümerbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/274) 
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235. — Kahramanmaraş Milletvekili 

Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
§ehir Stadyumunun ne zaman çimlendi-
rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

236. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapı
lıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma \< 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

237. — Zonguldak Milletvekili Şina-
si Altmeı'in, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emek
li bir işçinin cesedinin fareler tarafından 
tahrip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/277) 

238. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, hükümetin Kıb
rıs politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/278) 

239. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpaza-
n Şubesince Öztur Anonim Şirketine ve
rildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 
(D 

240. — Samsun Milletvekili İrfan 
Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî par
tilerin radyo ve televizyon gibi haberleş
me araçlarından eşit olarak faydalandırıl
masına dair Avrupa Konseyi Kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) 

241.—Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon İli Sandıklı İlçesi Ak-
harım Kasabası Ortaokulunun öğretmen 
sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/344) (1) 

242. — Hatay Milletvekili Ali Uyar* 
in, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına haka
ret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

243. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı va
tandaşlara koruculuk için başvuru formu 
imzalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 
(O 

244. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çu
kurova Elektrik A. Ş.'ne devredilmesin
den doğacak bazı sorunlara ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/348) (1) 

245. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valüi-
ğinin kurulmasından sonra bölgede göz
altına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 
(D 

246. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İli Merkez 2 No. lu Sağ
lık Ocağında görevli ikü hemşirenin gö
rev dönüşü Dide Nehrinde boğulmaları 
olayına ilişkin İçişleri (Balkanından söz
lü soru önergesi (G/350) (1) 

247. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nuın, Marmara Deni
zinde trol ve algalarina ile baüık avcılığı 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/280) 

248. — Samsun Milletvekili İrfan 
Demiralp'in, Samsun « Havza İlçesi 
25 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğüne usul
süz ataoıa yapıldığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gendik ve Spor Bakanın
dan sözlü sqru önergesi (6/351) (1) 



249. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
(hm, geoe bekçilerine de1 silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

250. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Ödemiş İlçesinin ne zaman il yapı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/282) 

251. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, Olağanüstü Hal Bölge Vali
liğinin kurulmasından sonra bölgede kaç 
kişinin korucu olarak görevlendirildiğine 
ve korucuların karıştıkları adlî olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sor1 

önergesi (6/352) (1) 

252. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Mü
dürlüğünce açılan imtihana İmam Hatip 
Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/283) 

253. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidimln, AIDS'li hastaların sayısına 
ve hu konuda ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284) 

254. — İsparta Milletvekili İbrahim 
GürdaTın, Keçiborlu ilçesine bağlı Gül-
köy ve Kavak köylerine sağlık evi yap
tırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/285) 

255. — İsparta Milletvekili İbrahim 
GürdaTın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Baş-
bakandatı sözlü soru önergesi (6/286) 

256. — İsparta Milletvekili ibrahim 
GürdaTın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve 
Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman 
başlanacağıma ilişkin Millî Eğitim Genç

lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/287) 

257. — İsparta Milletvekili İbrahim 
GürdaTın, İsparta İli Senİrkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288) 

258. — İsparta Milletvekili İbrahim 
GürdaTın, İsparta İli Senîrkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

259. — İsparta Milletvekili İbrahim 
• GürdaTın, Senirkent Ovası sulama pro
jesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290) 

260. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın, 
Pire'deki Türk Şehitliğini kaldıracağı id
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/291) 

261. — Bilecik Milletvekili Tayfur 
Ün'ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve1 Ada
na hüyükşehir belediyelerinin yurt dışın
dan borç alıp almadıklarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/357) (1) 

262. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde şeker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için 
ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/292) 

263. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen 
ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/293) 
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264. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımı
na ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce 
güzergâhının onarımına ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) 

265. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.R.T/nin büt
çe görüşmelerinin yayımlanmasında iz
lediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/307) 

266. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi 
Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/358) (1) 

267. — Çorum Milletvekili Cemal 
Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı 
Nisan ayından bugünıe kadar İmar Uy
gulama Fonundan aldığı kredilerin mik
tarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/359) (1) 

268. — Çorum Milletvekili Cemal Şa
hin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı 
Nisan ayından bugüne kadar İller Ban
kasından aldığı avans borçların miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

269. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakiiroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldı
ğı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

270. — Konya Milletvekili Ömer Şe-
ker'in, Etibank Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum Tesisle
ri Satınalma Müdürlüğünde yapıldığı 
iddia edilen soruşturmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/296) 

271. — Bingöl Milletvekili Haydar 
.Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çaybo-

yu Mahallesinde inşa ettirilen afet ko
nutlarının hak sahiplerine verilip veril
mediğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/298) 

272. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesinde
ki Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekim
lik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve 
araç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Vardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/299) 

273. — Mardin Milletvekili Süleymar. 
Çelebi'nin, Karakaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma be
dellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/308) 

274. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Çeşme! Vergi Dairesi Müdürü hak
kında ihbar ve şikâyette bulunulup bulu
nulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

275. — Samsun Millet:vekili Ali Eser' 
in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalış
malarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/310) 

276. — Edirne Milletvekili Erdal 
Kalkan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kay
nak Kullanımını Destekleme Fonundan 
yararlanabilmek için yatırım amacıyla 
teşvik belgesi alanlara ve adı geçen Fon' 
dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/370) (1) 

277. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Mardin İli Midyat İl
çesinde görevli bir komiser yardımcısı 
hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

278. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta - Eğirdir İlçesi En-



— 24 

düstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

279. — Manisa Milletvekili Ümit Ca-
nuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Ma
nisa tli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü 
Hacılar Mahallesindeki vatandaşların ye
ni yerleşim alanına nakledilmeleri için ça
lışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/312) 

280. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatık İlk
öğretim Bölge Okuluna İlişkin Millî Eği* 
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/313) 

281. — İstanbul Miiletvekii Mustafa 
Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüpleri
nin maç hâsılatlarından elde ettikleri ge
lirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) (1) 

282. — Samsun Milletvekili irfan 
Demiralp'in, Altınkaya Barajı sahasında 
kalan Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki 
arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/315) 

283. — Antalya Milletvekili Adil Ay-
dın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi 
Açık öğretim Fakültesi mezunları ile di
ğer fakülte mezunları arasında ayrım ya
pıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/326) 

284. — izmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ve 
bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/373) (1) 

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

286. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı ba
ca gazı arıtma tesislerine ve Karlıova 
Termik Santralına ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/376) (1) 

287. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, haberleşme hür
riyetinin ihlal edildiği iddiasına ve MİT 
raporunun akıbetine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/327) 

288. — İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'm, bazı vatandaşlara ait tele
fonların güvenlik güçlerince dinlendiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/377) (1) 

289. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 
1988 yılında ikram faslından yapılan 
harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kam
panyasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/378) (1) 

290. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Topçular İskelesinin ne zaman 
hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/379) (1) 

291. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, elektrik üretim yollarına ve mali
yetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/380) (1) 

292. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan 
zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/381) (1) 
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293. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına 
dağıtıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak 
Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/382) (1) 

294. — îzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/383) (1) 

295. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fi
yatlarına yapılan zamlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/384) (1) 

296. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak 
bankalarınca gerçekleştirildiği iddia edi
len arsa alım ve satımlarına ilişikin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

297. — îçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî 
ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT 
Müsteşarlığına verdiği iddia edilen mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/386) (1) 

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

299. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt 
illerinde 25.12.1988 tarihinden bugüne ka
dar göz altına alman vatandaşlara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/388) (1) 

300. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılın
da Uluslararası danışmanlık firmaların
dan alınan hizmetlere ve yapılan ödeme
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/389) (1) 

301. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış 
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/390) (1) 

302. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklı
lara yapılan yardımlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

303. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfına yapılan bağışlara 
ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/393) (1) 

304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'na ve elek
trik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/394) (1) 

305. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'm, organize sanayi bölgeleri kur
mak amacıyla Samsun İline bağlı Asara-
ağaç, Kutlufcent ve Çırakman köylerinde 
1985 -1986 yıllarında kamulaştırılan ara
zilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/404) (1) 

306. — İstanbul Milletvekili Hüsnü 
Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yıllarında top
lanan gelir vergilerine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/395) (I) 

307. — Aydın Milletvekili Hilmi 
Zıya Postacı'nın, T. C. Ziraat Banka
sınca tarım satış kooperatiflerime kul
landırılan krediler için farklı faiz oranları 
uygulandığı iddiasına İlişikin Başbakan
dan sözlü soru önergıesi (6/405) (1) 

308. — İzmir Milletvekilli Ahmet Er-
sin'in, îzmir Büyükşebir Belediyesinin 
borçlarına ilişkin İçişleri Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/396) (1) 
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309. — tçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, «İcraatın İçinden» ve 
«Gelişen Türkiye» adlı programların An
kara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılması
nın nedenline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/406) (1) 

310. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Ya
tağan bölgelerinde' termik santralleri bes
leyecek 'kömür ocaklarının özel sektöre 
devredileceği iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/397) (1) 

311. — istanbul Milletvekili Aytekin 
Kotil'in, İstanbul Anaikent Belediyesince 
kurulan şirketlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

312. — istanbul Milletvekili Aytekin 
Kotirin, İstanbul Anakent Belediyesince' 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere 
verilen ilanlar için yapılan ödemelere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/393) (1) 

313. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edi
len doğal gazın hangi amaçlarla kullanı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/400) (1) 

314. — Edirne Milletvekili Erdal 
Kalkan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUK-
SA'da çalışan işçiler haklkında emniyet 
müdürlüklerince al'büm düzenlendiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi '(6/401) (1) 

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

33 6. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğün
de meydana geldiği iddia edilen olaya 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/329)j 

317. — Zonguldak Milletvekili Şi-
nasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten 
firmalara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üre
tim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/330) 

318. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altunkaya Barajı sahasında kalan 
Vezirköprü ilçesi Düzce Köyüne ait 
arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş
kin Bayındırlıik ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/339) 

319. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, doğal gaz ithali ile ilgili söz
leşmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/402) (1) 

320. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
AnadoTun, Türkiye Emlak Banikasımın 
ambleminin bir Amenilkan firmasına çiz-
dirildiği iddiasına ve amblem değişikliği 
nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

321. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, NATO ile iliş
kilerimize, Türk kadınlarına askerlik 
eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savun
ma Sanayii Fonuna ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/340) 

322. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya İli köylerine bağlı 
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik 
bulunmadığına ve bu yerlerin ne zaman 
elektriğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynalklar Bakanından sözlü 
soru önergemi (6/407) (1) 

323. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesin
de sözleşmeli olarak çalışmak isteyen 
sağlık personeline imzalattırılan hizmet 
akdine ilişkin Başbakandan sözlü son' 
önergesi (6/408) (1) 



324. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Ge
nel Müdürünün Amerika'ya gidiş nede
nine ve hakkında soruşturma açılması 
için Cumhuriyet Savcılığınca istenilen 
iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/409) (1) 

325. — Edirne Milletvekili Erdal 
Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sa
natçıların konserlerinin yasaklandığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/410) (1) 

326. — Tunceli Milletvekili Orhan 
Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Hozat İlçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser 
ile bir polis memuru haklarındaki iddia
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/411) (1) 

327. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 1985 - 1988 yuları arasında ha
yali ihracat yaparak haksız vergi iadesi 
alan firmalara ne gibi müeyyideler uygu
landığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/412) (1) 

328. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, Ankara Demirlibahçe Ortaoku
lu İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa 
Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/413) (1) 

329. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çaıkıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 1988 yılında 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu 
nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/414) (1) 

330. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen 
olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/415) (1) 

331. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 

Fakültesinde can güvenliği olmadığı ge
rekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğren
ciler hakkında soruşturma açıldığı iddia-
asına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesıi (6/416) (1) 

332. — Adana Milletvekili M. Sela-
hattin Kıhç'ın, 19.7,1988 tarihli ve 
88/13161 sayılı kararnameden istifade 
eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/417) (î) 

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

334. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Turizm Ban
kası Genel Müdürünün İsviçre gezisine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/419) (1) 

335. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelen
dirilen grupların son günlerde neden ol
dukları olaylara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/420) (1) 

336. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak 
Kredi bankalarının 1987 ve 1988 yılları
na ait kârlarının yüksek gösterildiği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/421) (1) 

337. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Em
lak Bankasına ait arazi ve binalardan 
bir kısmının satıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/-v23) 
(D 

338. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla 
Merkez Bankasınca incelenmekte olan 
ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli ka
rarname gereğince Devlet Planlama Teş
kilatına devredildiği ve incelemeler ta-
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marnlanmadan vergi iadelerinin ödendiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/424) (1) 

339. — Erziincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum İli Şenkaya ilçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri 
arasındaki mera davası ile ilgili mahke
me kararının infazı sırasında meydana 
gelen olayın soruımlylajrmıa iişfcin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/426) (1) 

340. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasın
da elektrikten yararlanılabılmesi için elek
trik şebekelerinin tevsii hususunda çalış
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/427) (1) 

341. — Erzincan Milletvekili Musta
fa Kul'un, Erzincan ili Merkez İlçesi 
Aşağı ve Yukarı Molla Gürani mahalle
lerinin Merkez Belediyesi sınırları içine 
alınmamasının nedenine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 
(D 

342̂  — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolör
lerine denetim özel hizmet tazminatı ve
rilmemesinin nedenine ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

343. — izmir Milletvekili Fuat Kıl-
cı'nın, 31.12.1988 tarihi itibariyle TA
RİŞ'in üreticilere ne kadar borcu bulun
duğuna ve bu borcun ne zaman ödenece
ğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

344. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü 
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkika
ta ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/431) (1) 

345. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Burdur İl merkezindeki ilk ve 

orta dereceli okullarda görevli öğretmen
lerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba 
okullarına nakledildikleri iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/353) 

346. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operas
yonla ilgili olarak bir dergide yer alan 
iddialara ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru Önergesi (6/432) (1) 

347.: — Giresun Milletvekili Mustafa 
Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz de
ğişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk 
Kadını Gazetesine ödenen reklam ücre
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/433) (1) 

348. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
în, Kastelli'nin iflasına neden olduğu id
dia edilen tefeciler hakkında ne gibi iş
lemler yapıldığına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge-

* si (6/354) 

349. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Em
lak Bankasınca aylık bir gazeteye öde
nen reklam ücretine ve bir firmaya kul
landırılan döviz kredisinin ödenmediği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/434) (1) 

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

351. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan 
işkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi ile 
işkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Söz
leşmesi hükümlerine uyulmadığı iddiası
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/441) (1) 
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352. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya 
teminatsız kredi verildiği ve Memduh 
Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/435) (1) 

353. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

354. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu 
nedeniyle görevinden alındığı ve genel 
idare hizmetleri sınıfına atandığı iddia
sına üişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/442) (1) 

355. — Malatya Milletvekili ibra
him Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Ma
latya illerine bağlı bazı köylerde yeni 
yaptırılan camilere atanan imamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/451) (1) 

356. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 
tarihli nüshasında yer alan S.S.K, Genel 
Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

357. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mü
hendislik Fakültesi öğretim üyelerinden 
birine Fakülte Dekanınca hakaret edil
diği ve görevinden alındığı iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/362) 

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

359. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta Ilı Sütçüler ilçesi 

Karadiken Köyünün su sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/364) 

360. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye 
başkan adayları hakkında görüş bildir
dikleri iddia edilen vali ve kaymakam
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/365) 

361. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idare
ler seçimleri nedeniyle bazı seçim bölge
lerinde vali ve kaymakamlarca aday yok
laması yapıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

362. — izmir Milletvekili VeM Ak
soy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu 
ile ilgili davayı izlemek isteyen vatan
daşların maruz kaldıkları uygulamalara 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi 
(6/445) (1) 

363. — izmir Milletvekili Veli Ak
soy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltı
na alınan sanıklara farklı muamele ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/446) (1) 

364. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, bir siyasî par
tinin malî denetiminin istanbul Emniyet 
Müdürlüğü Malî Şubesince yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözJlü soru 
önergesi (6/447) (1) 

365. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, yurt dışına çı
kan vatandaşların Konut Fonu için yap
tıkları ödemelere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/366) 

366. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıy
la 1988 yılında Türkiye'ye hangi ülke
lerden kkç kişi çağrıldığına ve bu amaç
la ne kadar harcama yapıldığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) 
(D 
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367. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın, Emlak Bankasınca 1.1,1987 ta
rihinden bugüne kadar gerçekleştirilen 
arsa alımlarına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/449) (1) 

368. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, Konya İli Çumra İlçesi kapa
tılan ülkü ocakları başkanının bugüne ka
dar yakalanamamışının nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/450) (1) 

369. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı-
ğınca üretilen ve Rusya'dan ithal edilen 
doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 

370. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, Devlet eski Bakanı Yusuf Boz-
kurt özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniy
le aldığı harcırah miktarına, Başbaka
nın tedavisi için yapılan harcamaya ve 
1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde gö
türülen hediyelik eşyaların tutarına iliş

kin Başbakandan söriü soru önergesi 
(6/458) (1) 

371. — İzmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şart
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/452) (1) 

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

373. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hüküm
lülere özel jandarma timi tarafından iş
kence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 
(D 

374. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an 

kurslarına ve özel vakıflarca açılan ve 
yönetilten öğrenci yurtlarına, özel okul
lara ve dersanelere ilişkm Devlet Baka
nından sözlü som önergesi (6/457) (1) 

375. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/422) 

376. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, Köy - Koop. Merkez Birliği ku
rulması için yapılan girişimlerin engel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/459) (1) 

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

378. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Yusuf Bozkurt Özal ile Aydın 
Corporation A.Ş. arasında ilişki bulunup 
bulunmadığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/463) (1) 

379. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
rıın, Ödemiş'te üniversite veya yüksek
okul açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/425) 

380. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getir
meyen müesseselere karşı ne gibi önlem
ler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/437) 

381. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zor unluğu getirilmesinin nede
nine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/438) 

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

383. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
SarıgüTün, sahillerdeki okulların yaz ay
larında, öğrenci gençlik tatil merkezleri 
haline dönüştürülmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/440) 

384. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul - Tuzla'da meydana ge
len olay hakkında yanlış bilgi verildiği 
iddiasına ve olayın sorumlularına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/466) (1) 

385. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı ta
ban fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişle.ri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/467) (1) 

386. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İlinde Belediye çöplüğü 
olarak kullanılan Kasaplar Deresinde bu
lunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/468) (1) 

387. — Manisa Milletvekili Hasan 
Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle 
belediyelerin durumlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/469) (1) 

388. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut 
sorununa ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/456) 

389. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma 
ürününden kaldırılmasının neden olduğu 
sorunlara ve bu konuda alınacak önlem
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/460) 

390. — Bingöl Milletvekili İlhami Bi-
nici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağa-
cı Köyünde orman katliamı yapıldığı id
diasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
1. - 2802 Sayılı Hâkimler ve Sav

cılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve 
Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmün
de Kararname ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/537) (S. Sayısı : 248) (Dağıtma 
tarihi : 31.5.1989) 

2. Bazı Kanunların Bakanlar Ku
ruluna Yetki Veren Hükümlerinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Ku
ruluna Yetki Veren Hükümlerinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Anayasa ve Ada
let komisyonları raporları (1/446, 1/480) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 
31.5.1989) 

3. — İşyeri Açma ve Çalışma Ruh
satlarına Dair Kanun Hükmünde Karar
name ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/543) (S. Sayısı : 257) (Dağıtma tarihi : 
8.6.1989) 

4. — Konya Milletvekili Mehmet 
Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 27.5.1988 
TariMi 3455 Sayılı Kanunla Değişik Ge
çici 8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkra
sının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir 
Fıkra İlave Edilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve M i ! Eğitim Komisyonu Ra
poru (2/97) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma 
tarihi: 2.3.1989) 

5. — Konya Milletvekili Haydar 
Koyuncu'nun, 21.6.1987 Tarih ve 3402 
Sayılı Kadastro Kanununun 26 ncı Mad
desinin 5 inci Fıkrasının Değiştirilmesi 
ve Geçici Dört Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra-
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poru (2/78) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma 
tarihi : 26.5.1989) 

X 6. — 827 Sayılı Rıhtım Resmi Ka
nununun, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun, 3065 Sayılı Katma Değer Ver
gisi Kanununun, 3074 Sayılı Akaryakıt 
Tüketim Vergisi Kanununun, 79 Sayılı 
Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî 
Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon He
saplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler 
İhdasına Dair Kanunun Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılması, 3074, 2985, 
3238 ve 3294 Sayılı Kanunların Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/563) (S. Sayısı : 252) 
(Dağıtma tarihi : 1.6.1989) 

7. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcı-
oğlu'nun 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
ve Adalet komisyonları raporları (2/83) 
(S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1989) 

8. — 11,4.1928 Tarih ve 1219 Sayılı 
Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı 
icrasına Dair Kanunun 41 inci Maddesi
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 7 Ek ve 
3 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
12.4.1989 Tarih ve 3530 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 

Raporu (1/561) (S. Sayısı : 254) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1989) 

9. — Konya Milletvekili Mehmet 
Şimşek ve 16 Arkadaşının, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 3455 Sayılı 
Kanunla Değişik Geçici '8 inci Madde
sinin 4 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eği
tim Komisyonu Raporu (2/130) (S. Sa
yısı : 255) (Dağıtma tarihi : 5.6.1989) 

X 10. — İthalatta Haksız Rekabetin 
Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Sıaımayıi ve Tetooi'Jojii ve Tidaırıat ve Pllıaın 
vıe 'Bütçe Kamnsyonrjaru Raporları (1/520) 
(S. Sayısı : 258) (Dağıtma Tarihi : 
6.6.1989) 

11. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 37 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih 
ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/115) 
(S. Sayısı : 256) (Dağıtma tarihi : 
8.6..1989) 

12. — İçel Milletvekili Ali Er'in, 
18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî 
İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İh
tiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanu
na Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet ve Anayasa komis
yonları raporları (2/185) (S. Sayısı : 259) 
(Dağıtma tarihi : 8.6.1989) 

(X) ,Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 
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