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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, 30 Ağustos Zafer Bayramında Kütahya - Dum-

lupınar'da yapılan törenlere ilişkin gündem dışı konuşmasına Millî Savunma Bakanı tsmail 
Safa Giray, 

Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, fındık üreticisinin içinde bulunduğu duruma iliş
kin gündem dışı konuşmasına Sanayi ve Ticaret Bakam Şükrü Yürür, 

Cevap verdiler. 
İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan da, hayalî ihracat dosyaları ve Hükümetin bu 

konudaki tutumuna ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğine gidecek olan Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın dö

nüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı tlhan Aşkın'ın, 
Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Recep Ercüment Konukman'ın dönüşüne kadar Devlet 

Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in; 
Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kuru

lun bilgisine sunuldu. 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, Türk çiftçi ve köylüsü

nün sorunlarını ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/49), imza sahiplerinden bazılarının imzalan geri almaları 
ve tçtüzüğün aradığı sayıda imza kalmaması nedeniyle gündemden çıkarıldı. 

Konut sorunu konusunda kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna (10/42) siyasî parti grup
larınca gösterilen adaylar seçildiler. 

Komisyon üyelikleri için siyasî parti gruplarınca aday gösterme işlemi tamamlanmadığın
dan, seçimlerin ertelendiği bildirildi. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının, denizcilik sektörünün 
içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/45), yapılan öngörüşmelerden sonra kabul edil
mediği açıklandı. 

Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe izlenen yabana ser
maye politikasını iktisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyutlarıyla incelemek ve bu konuda alın
ması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

4 Ekim 1989 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.33'te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. YMrtmAvct 
Kâtip Üye 

Konya 
Kadir Demir 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

4.10.1989 Çarşamba 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüFün, demiryolları ve denizyolları ile seyahat ya
pacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/511) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1989) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yortanlı ve Çaltıkoru barajlarının ne zaman ihale 
edileceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/864) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.10.1989) 

2. — tzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, îzmir Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılan
makta olan bir lise öğrencisi hakkında Adlî Tıp Kurumunca farklı iki rapor verildiği iddiasına 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/865) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1989) 

3. — Sinop Milletvekili Özer Gürbüz'ün, Sinop - Boyabat karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/866) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1989) 

4. — Sinop Milletvekili özer Gürbüz'ün, Sinop tli Gerze İlçesi Balıkçı Barınağının ne za
man tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/867) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1989) 

5. — Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş'in, ülkemizin Avrupa ve Amerika Birleşik 
Devletlerinde tanıtılması için hangi firmalarla anlaşma yapıldığına ve Türk Tanıtma Fonunun 
dış tanıtım amaçlı faaliyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/868) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 3.10.1989) 

6. — Kocaeli Milletvekili A. Rıza Sirmen'in, kapalı spor salonu ve yüzme havuzu yaptırı
lacak illere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/869) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.10.1989)-

————— • 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15:00 

BAŞKAN : Başkanvekİlİ E. Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), İsmail Üğdttl (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 nci Birleşimini açıyorum. 

III . -YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Salonda bulunan sayın millet
vekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Elazığ Milletvekili Hüseyin Cahit Aral'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır. 

Görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Kocaeli ve ilçelerinin su sorunu ve bu soruna çözüm 
getirecek Yuvactk Barajı konusuna ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, bir muhterem arkadaşımızın söz istemi vardır, ev
vela onu yerine getireceğim. 

Kocaeli Milletvekili Sayın Alâettin Kurt; Kocaeli içme suyu ve Yuvacık Barajı hakkında, 
gündem dışı konuşmak üzere, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; bölgemizin ha
yatî önemi haiz bir meselesini huzurunuza getirmek üzere söz almış bulunuyorum, bu vesileyle 
Yüce Heyetinize saygılarımı arz ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kocaeli ve civarının su meselesi, esasen böyle gündem 
dışı bir konuşma ile anlatılabilecek bir konu değildir. Ancak, alınması gerekli çok acil tedbir
ler olacağı ve her şeyden önce, bölgenin hassas bir meselesine Yüce Parlamentomuzun dikkati
ni çekme ihtiyacı olduğu için; bu konuyu, gündem dışı bir konuşma ile huzurunuza getirmek 
zorunda kaldım. 

Değerli milletvekilleri, Kocaeli'mizin durumunu hepiniz bilmektesiniz. Kocaeli, Marmara 
Denizinin "Kocaeli Körfezi" denen körfezin güney ve kuzeyini saran merkez dışında, 5 ilçesi 
ve toplam 32 belediyesi ve köyleriyle 1 milyon insanımızın yaşadığı bir ilimizdir. En önemlisi 
de, bir numaralı sanayi kentimizdir. Mevcut sanayi kuruluşlarımn yanında, yan sanayi olarak 
bugün için ne yapılabiliyorsa, bunların da yine büyük bir kısmı, bu yöreye yerleşme temayülü 
göstermektedir. 

Takdir edersiniz ki, sanayinin nimetleri yanında, o yörede yaşayan insanlar için önemli 
külfetleri de vardır. Bunların başında çevre kirliliği meselesi gelmektedir; ancak, bu meseleye, 
bugünkü konumuz içinde yer vermeyeceğiz. 
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Peki, sanayiin başka ne külfeti var?.. Ülkedeki tarım politikası yanlışlıkları ve yüksek oran
daki işsizlik dolayısıyla, sanayi bölgelerine çok hızlı bir nüfus akışı olmaktadır, tşte bunun ne
ticesi, bugün, ülke nüfusunun yüzde 48'i 12 büyük vilayetimizde toplanmıştır. 

Bölgenin nüfus artışını sizlere daha iyi anlatabilmek için şu rakamları bilgilerinize sun
mayı faydalı görüyorum : 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Gebze tlçesini (Darıca, Dilovası, Hereke) örnek veri
yorum. 1987 Genel Seçimlerinde 103 bin seçmenle seçimlere girmiş, 2 yıl 4 ay sonra, 1989'da, 
ayni yerlerden Hereke Bucağı ve 9 köy körfez ilçesine bağlanmasına rağmen, yine seçmen sayı
sı 103 743 olmuştur. Yani, bir ilçede, iki yılda yirmi bine yakın seçmen artışı meydana gelmiş
tir. Görüleceği gibi, bu, doğal bir artış değil, sanayiin getirdiği göç nedeniyle ortaya çıkan bir 
artıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu açıklamalardan sonra esas konumuza gelmek istiyorum : 

Kocaeli, Gölcük, Karamürsel, Körfez, Gebze ve yakın beldelerin içme suyu durumu ile 
kurulu ve kurulmakta olan sanayiin kullanma suyu ihtiyaç durumu acaba nedir? Bugün için, 
körfezin güneyindeki Karamürsel ve yakın beldeleriyle, Gölcük ve yakın beldeleri Gökçedere 
Barajından suyunu almakta olup, buradaki çalışmalar devam etmektedir. 

tzmit merkep.Körfez, Hereke, Dilovası ve Gebze istikametinde ise su ihtiyacı giderek art
makta; Hereke, Dilovası ve Gebze'de su sorunu büyük dert haline gelmiş durumdadır. 

Değerli milletvekilleri, Gebze ve Darıca şu anda su ihtiyacını tSKt'den karşılamaktadır. 
tSKt, 4 yıl evvel Gebze merkez belediye ile yapmış olduğu protokol gereği, günde 10 bin ton, 
yani 10 bin metreküp su vermektedir. 4 yıl sonra 1,5 misli büyümüş olan Gebze'ye, bugün yine 
10 bin ton su vermektedir. 

Muhterem milletvekilleri, bu noktada iki önemli konuyu öğrenme ihtiyacındayım : Birin
cisi, tSKt'nin bağlı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, istanbul'da, ayda 10 met
reküpe kadar su kullanan dar gelirlilerden su Ücreti alınmayacağını basın yoluyla açıklamıştır. 
Ancak, su ve kanalizasyon işleri tSKİ'ye bağlı olan ve ayda 10 metreküpe kadar su kullanan 
Gebze'deki dar gelirliler, İstanbul Belediyesinin bu lütfundan acaba neden yararlanamıyorlar? 
Bunun sebebinkloğrusu çok merak ediyorum. Bir de İstanbul'da, Gebze gibi, haftada beş gün 
suyu akmayan yer var mıdır? Bunu da öğrenmek istiyorum. 

İkincisi, valinin başkanlığında Gebze'de kurulmakta olan ve Kocaeli Organize Sanayi Bölgesi 
Müteşebbis Heyetince yaptırılan ve altyapısı tamamlanan Organize Sanayi Bölgesinde, bugün
lerde Gebze'nin tümünün ISKt'den bir günde aldığı suyun tamamını alabilecek 10 bin tonluk 
su deposu yaptırılıyor. Su deposunun yapıldığı bu alan, Gebze imar planında ağaçlandırma 
alanı olarak görülmektedir. İmar tadilatı yapılmadan, Gaziler dağı mevkii olan bu yere, ora
daki çam fidanlarını kestirerek 3 kilometre yolu kim yaptırdı? Belediyesinden ruhsat almadan, 
bu tepede, 5 bin metreküp civarındaki hafriyatın yapılmasına kim izin verdi ve halen bu depo 
inşaatı nasıl devam ettiriliyor? Bunun da cevabını mutlaka istiyorum. 

Acaba, sayın valinin kanun üstünlüğü söz konusu mudur? Bunu sormak istiyorum. 

Ayrıca, bu 10 bin tonluk su deposu hangi suyla dolacak? Bunun cevabını da hasretle, ha
raretle merak ediyorum. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu yörenin, çok merak ettiğim su meselesini incele
dim. Devlet Su İşleri (tstanbul ve tzmit dahil) bu yörede 2040 yılına kadar 19,5 milyon insanı
mızın yaşayacağını tahmin etmekte ve bunun için de mevcut su kaynaklarına ilave olarak Yu-
vacık Barajını; 2010 yılında ise Akyazı'dan geçen Melen Çayını bir tünelle tzmit'e akıtmayı; 
ayrıca, Büyük Melen Suyunu da kuzeyden Ömerli Barajına aktarmayı hedeflemektedir. Şu an 
için ise, derde derman Yuvacık Barajıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Yuvacık Barajı 19.12.1986 tarihinde ihale edilmiş olup, üç yıla ya
kın bir zamandır da barajın ancak yüzde 10'Iuk bir bölümü yapılmıştır. Şu ana kadar yapılmış 
iş ise; derivasyon tüneli ve sıyırma kazılarından ibarettir. Barajın 1989 yılı ödeneği ise 2,5 mil
yar lira gibi komik bir rakamdır. Bu ödenek, yapımcı firma Gama İnşaat Anonim Şirketi tara
fından hemen hak edilerek kullanılmış ve böylece baraj inşaatı fiilen aylar önce durmuştur. 
Bu baraj bittiğinde arkasında 60 milyon metreküp su toplanacak ve yörenin acil su ihtiyacının 
karşılanacağı şu andaki ilave tek kaynaktır. 

Devlet Su İşleri, Devlet Planlama Teşkilatına 1990 programı içinde 33 milyar 600 milyon 
lira isal e hatları için, 18 milyar lira arıtma tesisleri için, 16 milyar lira da su depoları için teklif
te bulunmuştur. Böylece 67 milyar lira ek tesisler için, bugünkü fiyatlarla 60 milyar lira da 
baraj için düşünülürse, toplam 130 milyar, gecikmeleriyle birlikte "200 milyarlık bir proje" 
diyebileceğimiz bu projenin geleceğini tam olarak bilen yoktur. 

Zamanı zorladığım için, şimdi, önemli noktaları sorular halinde sormak istiyorum : 

Suları haftada iki gün akan bu bölgeye su verecek olan bu baraj, kim tarafından, kimin 
adına yapılmaktadır? Bugüne kadar Kocaeli Belediyesi adına bazı harcamalar yapılmıştır. Bunlar 
neden yapıldı? Kocaeli Belediyesi bu projeyi hangi gelirle, kaç yılda tamamlayabilir? DSt, yani 
Devlet, neden bu kadar önemli bir projeyi üstlenerek, bir an evvel tamamlama yoluna gitmi
yor? "Yap-tşlet-Devret" modeli gereği, özel sektöre yaptırmak gibi bir ihtimal de var mıdır? 

Sonuç olarak, tzmit Körfezinin doğusu ile Sapanca Gölü arasındaki sanayi tesislerine, tz
mit merkezine; Yarımca, Hereke, Dilovası, Gebze, Darıca ve buralardaki sanayi kuruluşlarına 
su verecek, bölgedeki bu önemli konuya çözüm getirecek olan Yuvacık Barajı Projesine devle
tin sahip çıkması, bölgenin en önemli meselesidir. Bu projenin zaman kaybına tahammülü, 
asla yoktur. Bu soruna bigâne kalmak, büyük sorumsuzluk olur. Artık, bölgemizde, taşıma 
su ile değirmen çevirme gayretleri başlamıştır, taşıma su ile değirmen dönmeyeceği de hepini
zin malumudur. 

Bu konunun, her vesilesiyle her zeminde takipçisi olmaya devam edeceğimi bildirir, Yüce 
Meclise saygılarımı sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurt. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Konut Sorunu Konusunda Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Geçici Başkanlığının 
(10/42) görev bölümü yaptığına ilişkin tezkeresi (3/986) 

BAŞKAN — (10/42) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Başkan, Başkan-
vekili, Sözcü ve Kâtip seçimine dair bir tezkere vardır; okutup bilgilerinize sunacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Konut Sorunu Konusunda Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu (10/42), Başkan, Baş

ka nvc kili, Sözcü, Kâtip seçimi için 4.10.1989 Çarşamba günü saat 14.00'de toplanmış ve kulla
nılan 8 adet oy pusulasının tasnifi sonucu, aşağıda adı soyadı belirtilen üyeler, karşılarında 
gösterilen oyları alarak Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize saygıyla arz olunur. 

Abdurrahman Bozkır 
Konya 

TBMM Konut Sorunu Konusunda 
Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu Geçici Başkanı 

Başkan : Ahmet Şâmil Kazokoğlu (Bolu) ... 7 oy 
Başkanvekili : Ayhan Uysal (Çanakkale) ... 5 oy 
Sözcü : Kaya Opan (Sivas) ... 7 oy 
Kâtip : Seyit Ahmet Dalkıran (Yozgat) ... 7 oy 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
C) ÖNERİLER 
a) Siyasî Parti Grubu Önerileri 

1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının (10/73) esas numaralı, Meclis araş
tırması açılmasına; İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve 64 arkadaşının (8/17) esas numaralı, 
genel görüşme açûmasına ilişkin önergelerinin gündemin bir ve ikinci sıralarına almmasma ilişkin SHP 
Grubu önerisi 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun, İçtüzüğün 19 uncu maddesinin son 
fıkrasına göre verilmiş bir önergesi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 4.10.1989 Çarşamba günü yaptığı toplantıda siyasî parti grupları ara

sında oybirliği sağlanamadığından, İçtüzüğün 19 uncu maddesinin son fıkrası gereğince, Gru
bumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

Hasan Fehmi Güneş 
SHP Grup Başkanvekili 

öneri : 

Gündemin Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler kısmı
nın 34 üncü sırasında bulunan; Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin 
tli Silopi İlçesi Derebaşı Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesinin (10/73) bu kısmın birinci sırasına; 33 üncü sırasındaki İstanbul Milletvekili Hasan Feh
mi Güneş ve 64 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin sorunları ve Hükümetin bu ko
nudaki tutumu konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin (8/17) ikinci sırasına alınarak görüşmelerinin 
S.10.1989 Perşembe günkü birleşimde yapılması önerilmiştir. 
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MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — Lehte söz istiyorum. 
HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (İstanbul) — Lehinde söz istiyorum. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Lehte söz istiyorum. 
YASÎN BOZKURT (Kars) — Aleyhte söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehte, birinci olarak Sayın Murat Sökmenoğlu'na, ikinci olarak Sayın Ha
san Fehmi Güneş'e; aleyhte Sayın Yasin Bozkurt'a söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Sökmenoğlu. (DYP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Di
yarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay ve 67 arkadaşının gündemin 34 üncü sırasındaki araş
tırma önergesinin öncelikle görüşülmesinin Danışma Kurulunda kabul edilmemesi, hoşgörüy
le ülkeyi idare etme iddiasında bulunan Anavatan Partisinin anlaşılmazlığını sergiliyor. 

Millî birlik ve beraberliğimizin korunmasını, bu yüce çatı altında hepimiz istiyoruz; üste
lik, bugün Hürriyet Gazetesine özel demeç verip, "Çankaya'ya en layık benim" diyen Başba
kan kadar da istiyoruz. Ancak, Türkiye'nin içerisinde cereyan eden kanlı olaylar sırasında, mey
dana gelen olayların araştırılmasından kaçmak gibi bir durum yoksa da, bundan şimdilik im
tina edilmesi, hoşgörünün sadece televizyon önünde geçerliliğini ispatlıyor. 

Sayın milletvekilleri, Ağustos 1984'ten beri, bölücülerin başlattıkları işgal ve kanlı eylem
lere bir çözüm bulamayan Hükümetin, son günlerde tırmanan olaylar karşısında gereken ted
birleri almadığı aşikârdır. Güneydoğu'da bir köy halkının, ilçe kaymakamlığına saldırıya geçe
bilmesinin anlamı ise çok daha değişiktir. Bu eylemin karşısında suskun kalmak, meseleyi de
rinlemesine acilen araştırmamak ise, olayların daha da geniş ve değişik boyutlara varabilmesi
ni sağlayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, güvenlik kuvvetleri canını dişine takıp görev yaparken, bir taraftan 
halkı gözetip, bir taraftan da bölücü gerillaları yok etmeye çalışırken, suçlu ile suçsuzu ayır
mak güçleşmektedir. Bölge halkının hem devlet güçleri tarafından, hem de PKK tarafından, 
iki ateş arasında yaşamaya mahkûm edildiği de yüksek malumlarınızdır. 

Sayın milletvekilleri, halkın yavaş yavaş devletin kuvvetlerine karşı güvensizlik duyguları
na kapılmaya başlaması vahim sonuçlar doğuracaktır; bütünüyle Devlete yüz çevirir hale gel
meden tedbir alınmalıdır. Onun için, araştırma önergesinin önemini küçümsemeyelim. 

Devlet, bölge halkına, güvenlik içinde yaşayabileceği teminatını vermek zorundadır. Bu 
zorunlu iken, aksi olmuş; siyasî iktidar, yöre halkına, güvensizlik içinde yaşayacağı teminatını 
maalesef verememiştir. Okulların yakılması, öğretmenlerin öldürülmesi, Devlet güçlerinin kat
ledilmesi giderek artarak, işin içinden çıkılmaz duruma gelinmektedir. Köy koruyucularının 
PKK korkusuyla silahlarını Devlete iade etmeleri ise, devlet gücünü zayıflatmış ve uygulanan 
yöntemin yanlışlığını bir kere daha ortaya koymuştur. Bunu araştırmayalım da neyi araştıralım 
sayın milletvekilleri? 

Ortada bir de rapor var. Okulların Devlet tarafından kapanmasını yansıtıyor bu rapon 
Doğu'da bulunan -uzaktaki veya yakındaki, nerede olursa olsun- okulları kapatmak isteyen 
Devlet olur mu? 
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Yüce Meclisin huzurunda Hükümete soruyorum. Okulu kapatırsanız ne olur farkında mı
sınız? Bölgede asayişi temin etmeden yatılı bölge okulları açarsanız, Devlet, PKK'ya yenik dü
şer, sonra da siz çıkar kendi vatandaşınızdan şüphe eder hale gelirsiniz, adam vurursunuz, "Acil 
araştırılacak bir şey yok" dersiniz. Niye televizyona bölgedeki vali-i âlişan Kozakçıoğlu çıkı
yor da kamuoyunu yanıltıyor; Hükümet çıkmıyor? Genelkurmay Başkanının 17 Ağustostaki 
konuşmasını, Meclis tatilde diye görüşemediğimizi geçen hafta gündem dışı konuşmamda ifa
de etmiş; siyasî sorumluların boşluk yaratmaması gereğini vurgulamıştım. 

Sayın Başbakan, meselenin abartılmamasını söyleyip duruyor, yerine Genelkurmay Baş
kanı konuşuyor; ondan sonra da yakın komşularımıza harp ilan edercesine harekete geçiyor. 

Sayın milletvekilleri, işte bu vesileyle bunların araştırılması, konuşulması gerekir, öylesi
ne önemli ki, bunu, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinden sonraya bırakmanın hiçbir faydası yok
tur. Sayın özal'a da faydası yok, bizlere de yok. Siyasî sorumluluklarının ve özellikle Güney
doğudaki olayların hesabım vermeden Çankaya'ya çıkmak düşüncesi de, bizatihi mesuliyetten 
kendisini kurtarmaz. Araştırma önergesini engelleyip, bütün bu olaylar ortada iken, Hürriyet 
Gazetesine "En layığı benim" demenin bir tek anlamı var, o da, Çankaya'yı kendisine koru-
gan olarak görmesidir; ama onun da faydası olmayacaktır. Meseleleri tartışın, görüşün; akla
nın, ondan sonra bırakın sizi halk layık görsün diyor, önergenin kabulünü istirham ederek say
gılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmenoğlu. 
Sayın Hasan Fehmi Güneş, buyurun (SHP sıralarından alkışlar) 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Meclisimizin 

gündeminde olan önergeler arasında, kuşkusuz bir ehem mühim sıralaması yapmamız müm
kündür. "Her önerge önemlidir, her konu önemlidir, sırası gelir görüşürüz, niye acele ediliyor" 
denebilir, ama kabul etmek gerekir ki, ben gündemden bakıyorum, örneğin; "Hayvancılığımı
zın içinde bulunduğu sorunlarla ilgili önergenin", "Büyük kanalla ilgili önergenin", "Akarya
kıt fiyatlarıyla ilgili önergenin" "Elektrik enerjisiyle ilgili önergenin", "Güneydoğu Anadolu 
Bölgesindeki sorunlarla ilgili durum hakkındaki" önergeyle aynı önemde olduğunu iddia et
memiz çok isabetli olmaz. 

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki olaylar, ulusal boyuta yükselmiştir; hepimizi ilgilendi
ren, tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren boyuta yükselmiştir. Uzun zamandır o bölgede bir bü
yük sıkıntı yaşanmaktadır. Terör ya da bölücülük, şiddet ya da anarşi, eşkıyalık ya da bir başta 
olay bütün gücüyle devam etmektedir. Buna karşı alınan önlemler ya yetersizdir, ya doğru de
ğildir. Çünkü, bugüne kadar oradaki sorun çözülememiştir, önlenememiştir. Onları burada ko
nuşmalıyız diye, değerli arkadaşlarımıza bir öneride bulunuyoruz. Bu konu hepimizin, sanıyo
rum ki, aynı duyarlılıkla üzerinde durduğumuz bir konudur; ulusal bir konudur, ulusal bir so
rundur, ulusal bütünlüğümüze, toprak bütünlüğümüze yönelik bir sorundur. Bunu burada ko
nuşmalıyız, çözüm aramalıyız, çözüm bulmalıyız. 

O konuya, bu kadar ciddî bir konuya çözüm bulunacak yer burasıdır. Bunu hayvancılığı
mızla ilgili sorunlardan sonra konuşalım diyemeyiz, dememeliyiz. Büyük kanal projesiyle ilgili 
konudan sonra konuşalım diyemeyiz, dememeliyiz. Bunu öne alarak, çok daha önemli bir başka 
konuyu da arkaya itmiş olmayacağız. Çok iyi niyetle, sorumluluk duygusuyla katkıda bulun
mak için, bu ulusal sorunu öncelikle görüşelim diliyoruz, istiyoruz, rica ediyoruz; bu konunun 
çözümüne katkıda bulunalım istiyoruz. Yeter, yetmez; bunu konuşarak buluruz. 
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Bütün ulusal sorunların konuşulacağı, çözüm bulunacağı yer burasıdır, burası olmalıdır, 
buranın dışında çözüm aranmamalıdır; aranması alışkanlığı da ortadan kaldırılmalıdır. Bu
nun için, bu sorunu konuşmalıyız değerli milletvekilleri. 

Bizi lütfen anlayışla karşılayın. Bugün, gündemimizdeki konular içinde en önemli sorun 
olarak Güneydoğu sorununu görüyoruz ve bunu görüşelim istiyoruz, 

Bunu bir de şunun için istiyoruz : O bölgede sorun, daha uzun süre kanayarak devam 
etmemelidir. Sorun, uzun süre kanayarak devam ederse, lokal kalmayabilir, genişleyebilir, da
ha yaygın hale gelebilir; bunu önlememiz lazım; bir. 

ikinci olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şiddete, teröre, şantaja ödün vermeyeceğini 
bir an evvel ortaya koymak için, o bölgedeki sorunları bir an evvel bitirmelidir, ona çözüm 
bulmalıdır. Buna katkıda bulunmak istiyoruz. Bunu bir sorumluluk duygusu içinde yapıyo
ruz. O bölgede bozulan kamu düzeni ve barış bir an önce iade edilsin istiyoruz. 

Şimdi, bunu sizden dilerken, bir başka yol daha olduğunu biliyoruz; bunu tutar bir gen
soru haline getiririz ve kısa zamanda görüşmemiz gerekir. Değerli grup başkanvekili arkada
şım da çıkar burada der ki: Gensoru müessesesini lütfen bu şekilde kullanmayalım. Haklı da 
olabilir; ama şimdi biz haklıyız. Gensoru müessesesini öyle kullanmamız gerekiyorsa, genel 
görüşme müessesesini doğru ve yerinde kullanmamıza lütfen yardım ediniz. 

Biz, denetleme görevi yapacağız ve bu konuda bir öneride bulunuyoruz. Bunu böyle kul
lanabilelim ki, gensoru müessesesini zorlamak durumunda kalmayalım. Bunun için de, her şey 
yerinde ve doğru çerçeve içinde kullanılsın diye, bu öneride bulunuyoruz. Buna katkınızı da 
bekliyoruz. 

Sorun gensoru halinde gelir, tartışılır, birbirimizle, laf yarışı yaparız; amacımız bu değil. 
Amacımız, toplumun ve Devletin gündeminin birinci sırasına gelmiş bir konunun, Meclis tara
fından, genel görüşme çerçevesi içinde ele alınmasıdır. Genel görüşmeyi, Anayasamız da, İçtü
züğümüz de aynen böyle tarif etmektedir : Genel görüşme, toplumun ve Devletin gündeminin 
birinci sırasına gelmiş önemli bir konunun Mecliste görüşülmesi demektir. Bunu yapmak isti
yoruz. Bu konuda bütün milletvekili arkadaşlarımın desteğini bekliyoruz. 

Saygılar sunuyorum efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — önerge lehinde konuşmalar bitmiştir. 

önerge aleyhinde, Sayın Yasin Bozkurt; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

YASİN BOZKURT (Kars) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Grubum adına hepini
zi saygıyla selamlıyorum. 

Bir kısım SHP milletvekillerinin vermiş bulunduğu ve gündemin 33 üncü sırasında yer 
alan genel görüşme önergesi ile gündemin 34 üncü sırasında yer alan Meclis araştırması öner
gesi vardır. SHP'li arkadaşlarımın istedikleri husus, bu önergeleri, gündemin 33 ve 34 üncü 
sırasından 1 inci ve 2 nci sırasına almak veya aldırmaktır; konu budur. 

Değerli milletvekilleri, Yüce Meclisimiz, denetimle ilgili çalışmalarına münhasır olmak üzere 
devamlı çalışmaktadır. Gündemde kanun teklifi ve tasarıları yoktur ve gündemdeki araştırma 
önergeleri ve genel görüşme önergeleri muntazam olarak ve süratle görüşülmekte, karara bağ
lanmaktadır. 
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SHP Grup Başkanvekili değerli arkadaşım, bir hususu Yüce Meclisin bilgisinden sakla
mak istemektedir : Diyor ki, "Gelin, güneydoğu olaylarını bu Mecliste görüşelim, konuşalım. 
Bu konu millî bir meseledir; millî meselelerde hassasiyetimiz devam etsin" 

Ama bir hafta sonra görüşülecek bir konunun, bir hafta önceye alınması, güneydoğu olay
larına çare teşkil edecekse, derhal karar verelim, önergeler gündemin 1 inci ve 2 nci sıralarına 
alınsın ve görüşülsün. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Bir yıl sonraya kalıyor. 

YAStN BOZKURT (Devamla) — Sizin gizlemek istediğiniz konuya geliyorum ve şunu söy
lüyorum : Gündemin 2 nci maddesinde, "Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay ve 50 ar
kadaşının, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kapsamına giren illerdeki bazı uygulamaların neden 
olduğu sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollarını tespit amacıyla" Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi yer almaktadır. Buyurun... Bu taaccül, bu tehalük niye? Zaten 
bu konu konuşulacaktır. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Anlayamadık yani!.. 

YAStN BOZKURT (Devamla) — Anlayın tabiî. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Yazıklar olsun sana. 

YAStN BOZKURT (Devamla) — Başka bir önergeye daha geliyorum : Gündemin 22 nci 
sırasında, "Hakkâri Milletvekili Sayın Cumhur Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığınan 
Iraklıların sorunlarını, hukukî statülerini ve uluslararası sözleşmelere göre haklarında yapıla
cak uygulamayı tespit etmek amacıyla" Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi vardır. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Hakaret ettirmeyin Sayın Başkan, "tecahül" diyor. 

YAStN BOZKURT (Devamla) — Hakaret falan yok, o kelimeleri gayet iyi biliyorum. 

BAŞKAN — Yasin Bey, konuşmanıza devam edin lütfen. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — O zaman, bilmediğiniz kelimeyi kullanmayın lütfen, lü-
gata bakın. 

YASÎN BOZKURT (Devamla) — Siz lügata bakın, öğrenin, gelin. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — tyi öğren de gel. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — "Tecahül" senin lügatında mı yazıyor? 

YAStN BOZKURT (Devamla) — Yine gündemin 23 üncü sırasında, "Hakkâri Milletve
kili Sayın Cumhur Keskin ve 34 arkadaşının, kalkınmada öncelikli yörelerin sorunlarını gider
mek amacıyla alınacak tedbirleri ve bu konuda uygulanacak politikayı tespit etmek amacıyla" 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi yer almaktadır. 

Bingöl Milletvekili Sayın tlhami Binici ve 22 arkadaşının, Bingöl tli Adaklı ve Karer böl
gelerinde yaşayan vatandaşlar arasında cereyan eden olayların nedenlerini ve bu konuda alına
cak önlemleri tespit etmek amacıyla" Meclis araştırma önergesi 25 inci sırada bulunmaktadır. 

SALÎH SÜMER (Diyarbakır) — Burada hepsi var, okumana gerek yok. 

YAStN BOZKURT (Devamla) — Bu itibarla, eğer meselede samimiyet, millî meselede has
sasiyet varsa, bu konular bütünüyle Meclis gündemindedir ve sırası geldikçe görüşülecektir. 
Bunu öne almakla niyetinizin iyi olmadığı... 
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MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Ne gibi yani? 

YASÎN BOZKURT (Devamla) — Evet. 

Meseleyi güncel tutmak ve yarayı kaşımanın ötesinde bir maksadı olmadığı kanaatini ta
şıyorum. (SHP sıralarından gürültüler) 

Bu konu enine boyuna -her önergede olduğu gibi- burada tartışılacaktır. Sayın Güneş'in 
dediği gibi meseleleri bu kürsüye getirelim, konuşalım, tartışalım; millî meselelerin hal yeri bu
rasıdır, bu kürsüdür. Tamamıyla ve kemaliyle bu işe katılıyoruz; her konu burada görüşülsün. 
Bu konuların burada görüşülmemesi şeklinde hiçbir iddiamız yortur. Bu itibarla, konu günde
mindeki yerini muhafaza etmelidir. Her konu kendisine göre önemlidir ve bizim bu konulara 
önem vermediğimiz şeklinde bir telakki anlaşılmamalıdır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Meclis denetiminden kaçıyorsunuz. 

YASİN BOZKURT (Devamla) — Diğer bir konu ise şudur: Mardin ili Silopi İlçesi, Dere-
başı Köyünde cereyan eden olaylar adlî ve idarî yargının görevleri cümlesinden olmak üzere, 
şu anda tahkikat safhasındadır. Anayasanın 138 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında, yargı or
ganlarında tahkikat konusu olan konular Meclise getirilemez ve incelenemez denmektedir. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — öyle demiyor Anayasa. 

YASİN BOZKURT (Devamla) — 138 inci maddenin 3 üncü fıkrasından bahsediyorum. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Anayasa "yargı yetkisinin" diyor. 

YASİN BOZKURT (Devamla) — Aynen okuyorum: "Görülmekte olan bir dava hakkın
da Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapıla
maz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz", tdarî ve adlî, her iki yargı da Silopi hadiselerini 
tahkik etmektedir. Bu itibarla, Anayasamız bu işin burada konuşulmasına manidir. (ANAP 
şifalarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — Açılmış bir dava mı var? 

YASİN BOZKURT (Devamla) — Bu itibarla, teklifin reddi yönünde oy kullanacağımızı 
arz eder, Yüce Meclisi saygı ile selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — önerge üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... (SHP sıra
larından alkışlar) (!) önerge kabul edilmemiştir. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Oylar kaç kaç efendim? 

BAŞKAN — Onu söylemeye mecbur değilim Sayın Kırlı. Arkadaşlarımız dikkatli şekilde 
saydılar efendim; üç arkadaşımızla dikkatli olarak saydık. 

Gündemin, "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlara Üye Seçimi 
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BAŞKAN — Komisyon üyelikleri için siyasî parti gruplarının aday gösterme işlemi henüz 
tamamlanmadığından, seçimleri bugün maalesef yapamıyoruz. 

Gündemin, "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs
mına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 16 arkadaşmtn, Hükümetçe izlenen yabancı ser
maye polüikastm iktisadi, siyasi, mali ve teknolojik boyutlarıyla incelemek ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 16 arkadaşının, Hükümetçe izle
nen yabancı sermâye politikasını, iktisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyutlarını incelemek ve 
bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergenin öngörüşmelerine, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 

Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mustafa Şahin'in. 
Buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Tevfik Ertüzün ve arkadaşlarının vermiş oldukları, yabana sermaye ile ilgili Meclis araş
tırması açılması önergesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce 
Meclisimizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin döviz ihtiyacının karşılanması, istihdam ve millî gelirin ar
tırılması ve uluslararası ekonomik entegrasyonun sağlanmasında önemli katkıları olan yaban
cı sermayeden azamî ölçülerde yararlanabilmek için, alınan tedbirlerin geliştirilerek uygula
masına devam edilmiştir. 

Yabancı sermayenin, ülke kalkınmasında var olan kaynaklardan biri olduğu hepinizce ma
lumdur. Dışa açılmanın ayrılmaz bir parçası olduğu, yine müşterek fikrimizdir. tnsan, mal ve 
sermayenin serbest dolaşımında, elbetteki başta gelen faktörlerdendir. Ortak Pazara girmek 
isteyen ülkemizin elbette ki, bu konuya açık olması lazımdır. Bu iş akıllı götürülürse, sulhta 
dahi etken bir rol oynayacaktır. 

Yabancı sermaye gelirken veya onu davet ederken, bilinçli bir politika uygulanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Planlama Teşkilatı, Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun uy
gulanmasında tek yetkili bir kuruluşumuzdur. Bu teşkilat, 1986 yılında yaptığı en son bir dü
zenlemeyle, yabancı sermayede kararlı bir şekilde gelişme göstermektedir. Yerli ve yabancı ser
mayenin eşit muamele görmesini teminen, özellikle vergi mevzuatında düzenlemeler yapılmıştır. 

Yabancı sermayeyi çekmek için, uluslararası alanda anlaşma imzalanması ve kuruluşlara 
üye olunması çalışmaları başlatılmış, halen de devam etmektedir. 
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tşte, alman bu tedbirlerle, yabancı sermayenin son yıllarda girişi oldukça hızlanmıştır. As
lında, yabancı sermaye ile ilgili kanun, 1954 yılında çıkarılmış olmasına rağmen, 1960 yılına 
kadar ülkemize sadece 17 milyon dolarlık yabancı sermaye gelmiştir. 1970 yılına kadar ise, sa
dece 106 milyon dolarlık yabancı sermaye gelmiştir. 1979'a kadar da ancak, 228,5 milyon do
larlık yabancı sermaye gelmiştir. 

Burada fazla rakam verip vaktinizi almak istemiyorum. Ancak, 1988 yılında ülkemize gi
ren yabancı sermayenin 825 milyon dolara ulaştığını; 1989 yılında ise, bu rakamın, 1 milyar 
dolara ulaştığını söylemek isterim. Şu anda ülkemize girmiş olan yabancı sermaye fiilî miktarı
nın, 1989 sonu itibariyle 2 milyar dolara yaklaştığını söyleyebiliriz. 

Muhterem milletvekilleri, yabancı sermayenin gelmesinde, ülkeler yarış halindedir. Hatta, 
Amerika Birleşik Devletlerinde eyaletler, kendi aralarında dahi yarış yapmaktadırlar. Pek tabiî 
ki, ülkenin gelir kaynaklarından birisi yabancı sermaye olduğuna göre, bu tür davranışları ta
biîdir; ama, biz neden kaçıyoruz? Biz neden bugüne kadar bu önemli kaynağı ülke yararına 
kullanmamışız? Hakikaten üzücü. Hatırlıyorum, okul çağlarında -hatta üniversite çağarında 
dahi- yabancı sermaye bizlere "geldiği zaman gitmez veya ülkeyi sömürün" diye öcü gibi gös
terilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, eğer yabancı, sermaye gelseydi, altyapı hizmetlerimizden oto
banları yapsaydı, bugün TIR'lara yükleyip geri mi götürecekti? Limanlar yapsaydı, gemiye yük
leyip geri mi götürecekti? Havaalanları yapsaydı geri mi götürecekti? Hayır; hepsi ülkemizde 
kalacaktı. Yabancı sermayeden korkmamak lazım, korkmayalım. 

Yabancı sermayenin girişi konusunda, yabancı sermayeyle ilgili Meclis araştırması açılma
sını isteyen önerge üzerinde dün konuşan sayın SHP sözcüsü esaslı bir noktayı ortaya koyama
dı; konuyu hep kenarından köşesinden dolaştırdı ve "Evet, karşısındayım" veya "Evet, 
yanındayım" şeklinde bir ifade kullanamadı, özelleştirmeye geçti; ihracat, kapitülasyonlar ve 
benzeri konulara değindi. Hatta Hükümetimize ve ilgili Bakanımıza gereksiz ithamlarda bulu
narak politika yapmaktan öteye hiçbir şey yapmadı. Gönül isterdi ki yabancı sermaye gibi tek
nik bir konuda, politika yerine fikir üretilebilseydi daha iyi olurdu. Bu konudaki politikamızı 
beğenmeyebilirler; ama, burada alternatif bir politikayı gündeme getirebilirlerdi. Bu, bizi da
ha çok memnun ederdi. Anlaşılıyor ki, bu tür teknik konularda yeterli bilgilerinin olmadığı 
gözüküyor. 

Sayın Bakan, muhalefetteki arkadaşlarımızın katkıları olur düşüncesiyle önergeyi kabul 
edeceğini bildirmişti; ancak, özellikle SHP sözcüsünün konuşmasından sonra anlaşıldı ki, ya
bancı sermaye hakkındaki görüşümüze henüz ilave edecek katkılarının olmadığı düşüncesiyle, 
Anavatan Grubu olarak bu araştırma önergesine katılmayacağız ve reddedeceğiz. Çünkü, araş
tırma önergelerinin verilmesindeki amaç, bir katkı sağlamak. Onların, bu ülke yararına yapı
lacak her türlü işlerde önerilerde bulunup, görüş beyan edip, fikirlerimize katkısının olması 
icap ederdi; ama, dünkü konuşmalarından böyle bir şeyin olmadığını müşahade edince hayre
te düştük. Demekki henüz bu konuda bilgileri yoktur; o halde Meclis araştırma önergesini ka
bul edip de Yüce Meclisimizi meşgul etmenin gereği yok düşüncesiyle, bu Meclis araştırma öner
gesini reddedeceğimizi yüce huzurlarınızda ifade ediyorum. 

Muhterem milletvekilleri, önergeyle, yabancı sermaye girişindeki yetersizliğin sebepleri araş
tırılmak isteniyor. Bunu araştırmaya gerek yok; biraz önce de belirttiğim gibi, 1954 yılında 17 
milyon dolar, 1979'a kadar 106 milyon dolarken, 1980-1989 arasında bu rakamın 3,8 milyar 
dolara kadar çıkmış olması, bu rakama kadar yabancı sermaye girişine izin verilmiş olması, 
bu gelişmeleri göstermektedir. Neyin gelişmesinin araştırmasını yapacağız? 
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Yine araştırma önergesinde, yabancı sermayenin millî kalkınma hedefimize uygunluğu be
lirlenmek isteniyor. Ülkenin en üst kuruluşu olan Devlet planlama Teşkilatı bunu zaten üstlen
miş, yapmakta. Bu işler, ne Doğru Yol Partisinin parti ofisinde, ne de rasgele bir fizibilite etü
dü yapılan yerde yapılmamakta. Dediğim gibi, en yetkili, en bilinçli uzmanlarla donatılmış 
Devlet Planlama Teşkilatımızda bu hesaplar yapılmaktadır. Dolayısıyla, bu önergeyle istenen 
Meclis araştırmasını grubumuz kabul etmemektedir. 

Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

VEFA TANIR (Konya) — Yeni bir olayla karşı karşıyayız Sayın Başkan. Dün Bakan Mec
lis araştırması açılmasını istedi, bugün partisi reddediyor. Bakana söz hakkı doğdu. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Tevfik Ertüzün; buyurun efendim. (DYP sıraların

dan alkışlar) 

Sayın Ertüzün, herhalde önerge sahibi olarak da konuşmanızı birleştirip konuşacaksınız? 

DYP GRUBU ADINA TEVFtK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Evet efendim, son konuş
macı olduğuma göre ben konuşacağım; ikinci konuşmacı da benim. 

BAŞKAN — Başka bir arkadaş konuşmayacak yani? 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — Hayır efendim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ANAP Hükümetlerinin izlediği yabancı sermaye po
litikasını istisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyutlarıyla analitik olarak incelemek, millî kal
kınma hedeflerimize uygunluğunu belirlemek ve yabancı sermaye girişindeki yetersizliğin se
bepleriyle, alınması gerekli önlemleri tespit maksadıyla Doğru Yol Partisi milletvekilleri tara
fından verilen Meclis araştırması önergesi hakkında DYP Meclis Grubunun görüşlerini arz et
mek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, sözlerimin başında, yanlış bir yoruma yol açmamak için, ya
bancı sermayenin Türkiye'nin kalkınması için gerekli ve yararlı olduğuna inandığımızı belirt
mek isterim. Ancak, böyle bir yaklaşım, yabancı sermayeye Türk ekonomisinin bütün imkân
larını tek taraflı olarak açmak gibi teslimiyetçi bir politikadan yana olmayı icap ettirmez. 

Hemen ifade etmek istiyorum ki, yabancı sermaye politikasında temel görüşümüz şöyle 
özetlenebilir : Yabancı sermaye politikamızıri odak noktası, karşılıklı menfaatların dengelen
mesine dayalıdır. Ülkenin gelişmesine katkıda bulunacak, sanayileşme politikasını destekleye
cek ve millî kalkınma hedeflerine uygun düşücek bir yabancı sermaye politikasının izlenmesi 
gereğini savunuyoruz. 

Değerli üyeler, yabancı sermayeyi, biraz önce Anavatan sözcüsü değerli arkadaşımızın ifa
de ettiği gibi, sadece sayısal ölçüler içinde ele almak mümkün değildir. Eğer, meseleye sadece 
kantitatif yönden yaklaşırsak, mesela, 1980'de 100, 1983'te 185 olan şirket sayısının; 1988'de 
1 109'a çıktığını veya 1980'de 228 milyon dolar olan yabancı sermaye girişinin, 1983'te 932 milyon 
dolara, 1988 sonunda da 3 milyar dolara ulaştığını ifade edecek olursak, konuyu son derece 

'dar ve sığ ölçüler içinde ele almış oluruz. 
tşte bu önerge, ülke ekonomisinin bugününü ve geleceğini ilgilendiren son derece hassas 

bir konuya, Türkiye Büyük Millet Meclisinin eğilmesi maksadıyla verilmiştir. 
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Unutulmamalıdır ki, yabancı sermaye politikası, yaratacağı sonuçlar itibariyle bir hükü
met icraatı olamaz. Uzun vadeli sonuçlar yaratacak olan yabancı sermaye politikası, biç şüp
hesiz, bir millî uzlaşmayı gerektirmektedir. 

tşte, Sayın devlet Bakanımız Işın Çelebi'nin, dünkü konuşmalarında, araştırma önergesi
nin kabulü yönünde oy kullanılmasını istemelerini, konunun millî boyutta ele alınması gereği
ne katılmalarının bir işareti saymıştık ve ben, kendilerinin yine de bu görüşü muhafaza ettikle
rine inanarak teşekkür ediyorum; ancak, bugün Anavatan Partisi Grubu adına konuşan sözcü 
arkadaşımız, böyle bir araştırma önergesine katılmadıklarını ifade etmişlerdir. Demek ki, ko
nunun sahibi olan Devlet Bakanımızla, Anavatan Partisi Grubu arasında, konu üzerinde, cid
di bir anlaşmazlık vardır. 

MUSTAFA ŞAHÎN (Kayseri) — Asla... 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — Kaldıki sayın sözcü, "Sosyaldemokrat Halkçı Parti
nin görüşlerini öğrendikten sonra böyle bir karar almak durumunda kaldık" ifadesini kullan
mıştır ki, zannediyorum, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin konu üzerindeki yaklaşımı, bütün 
kamuoyu tarafından belgeleriyle bilinmektedir. Eğer bugüne kadar bilmiyor idiyse, bu, kendi
lerinin eksiklerinden öteye geçemez. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, görüşmekte olduğumuz Meclis araştırması önergesini, şu so
rulara cevap aramak maksadıyla vermiş bulunuyoruz : Neyi araştıracağız?., önce, izninizle, 
yukarıdan aşağı bunları bir tadat etmek istiyorum. 

1. Yabancı sermayenin gerçek boyutunu tespit etmek. îzin verilen ne kadar, fiilen gelen 
ne kadar; bunun dağılımı ne kadar ve ödemeler bilançosuna yansıyan kısmı ne kadar? 

Şunu da üzülerek ifade etmek istiyorum ki; bugün, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ko
nuyla ilgili resmî organları, yabancı sermaye akımını tam olarak izleyemediklerini ifade ediyorlar. 

2. Yabancı sermaye girişindeki yetersizliğin sebeplerini araştırmak. 
3. Gelen yabancı sermayeyi, kalkınma ve sanayileşme politikalarımıza uygunluğu bakı

mından irdelemek. 
4. Gelen yabancı sermaye şirketlerinin malî ve teknolojik yapılarını incelemek. 
5. Yabancı sermayenin, ülkeler bakımından dağılımını gözden geçirmek. 
6. Yabancı sermayenin, ülke ekonomisinin bütünü üzerinde yaptığı olumlu ve olumsuz 

etkilerini görmek. 
7. ANAP Hükümetinin, yabancı sermaye ile ilgili olarak girdiği bazı uluslararası taah

hütler hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmek. 
8. Yabancı sermaye politikasındaki önemli sapmaları ortaya koymak, bunların sebeple

rini araştırmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin menfaatlerini bu zeminde gözden geçirmek. 

Şimdi, bu sekiz ayrı başlık altında arz ettiğim noktaları teker teker ele almak istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, eğer Devlet Planlama Teşkilatı Yabancı Sermaye Dairesinin 
konuyla ilgili olarak yayınladığı rakamlara bakacak olursak, yabancı sermayeli şirketlerdeki 
yabancı sermaye izinlerinin, Anavatan Partisi döneminde, 1983 yılında 932 milyon dolardan, 
1988 yılı sonunda 3 milyar 163 milyon dolara yükseldiğini görürüz. Demek ki, 2 milyar 229 
milyon dolarlık izin verilmiştir. 
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Bu "izin" kelimesi üzerinde çok kısa olarak durmak istiyorum. Böyle kullanılıyor; ama, 
sanılmasın ki, Türkiye'ye önemli bir yabancı sermaye akımı olmuştur da, mesela 10 milyar do
larlık bir talep olmuştur da, Türkiye, bunun ancak 2 milyar dolarlık kısmına izin vermiştir... 
Böyle anlaşılmaması gerekir. Bu, yabancı sermayeli şirketlerin taahhüt ettikleri, angaje ettikle
ri, angajmanda bulundukları miktarı gösterir; ancak, ödemeler bilançosu itibariyle, bu yaban
cı sermayeden ülkenin kazandığı dövizi görmek istiyorsak, izinler çok anlamlı değildir, öde
meler bilançosuna yansıyan tarafına; yani, fiilen ülkeye bu yolla ne kadar döviz girdiğine bak
mak lazımdır. 

öyle bakınca, Merkez Bankası kayıtlarına ve ödemeler bilançomuzdaki yansımaya göre, 
son beş yıllık dönemde fiilî girişler, ancak 798 milyon dolardır. Demek ki, fiilen gelen, bu yolla 
ülkeye fiilen kazandırılan döviz, taahhüt edilen dövizin ancak yüzde 35'idir. Bu hesapla gitti
ğimiz zaman, yılda ortalama olarak fiilen ülkemize giren yabancı sermayenin 160 milyon dolar 
civarında kaldığını görüyoruz; ancak gerek izinler, gerekse fiilî girişler, tamamen yeni yatırım
lara veya tevsi yatırımlarına yönlendirilmemektedir. Bu arada, portföy yatırımı tarzında yahut 
da sermaye tezyidi biçiminde verilen izinler ve fiilen söz konusu olan girişler vardır. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, portföy yatırımı amacıyla yahut da sermaye tezyidi 
biçiminde verilen izinler yatırım sayılmaz, bunlar birer ticarî faaliyettir. O halde, meseleye ger
çek boyutuyla baktığımız zaman, ülkeye, yeni yatırım ve tevsi yatırımı olarak ne kadar yabancı 
sermaye girdiğine bakmamız gerekir, öyle baktığımız zaman, izinler itibariyle beş yılda 1 mil
yar 356 milyon dolarlık yeni yatırım ve tevsi yatırımı amacıyla yabancı sermaye izninin verildi
ğini görüyoruz. Bu izinlerin ancak yüzde 35'inin fiilen ülkeye girdiğini dikkate aldığımız tak
dirde, yatırım maksadıyla beş yılda Türkiye'ye giren yabancı sermayenin 474 milyon dolar ol
duğu anlaşılır. Bu da, yılda ortalama 95 milyon dolar düzeyindedir. Demek ki, Yabancı Ser
maye Dairesinin yayınladığı ve 3 milyar dolara ulaştığı görülen rakamlar -ki, dönem içinde 2 
milyar doların üstündedir- fevkalade yanıltıcıdır. Bunun gerçek boyutu, yılda 95 milyon dolar 
itibariyle, 5 yılda 474 milyon dolardır. 

Mukayese yapmak amacıyla bir küçük örnek vermek istiyorum. Çin, 1979 yılında yaban
cı sermayeye açılmıştır; 1979-1983 yılları arasında Çin'e gelen yabancı sermaye 7 milyar dolardır. 

Sayın üyeler, cevap aradığımız ikinci husus, yabancı sermaye girişindeki bu yetersizliğin 
sebeplerinin neler olduğu hususudur. "Ucuz işçi cenneti" olarak dış dünyaya tanıtılan Türki
ye, önemli hammaddelerin kaynağını (özellikle madenler konusunda) bulunduran Türkiye, Or
tadoğu ve Avrupa'ya sıçrama tahtası olarak lanse edilen Türkiye, üstelik de dünyanın en libe
ral yabancı sermaye mevzuatına sahip olmasına rağmen, acaba niçin yeterli ölçüde yabancı ser
maye cezbedememiştir? 

Kaldı ki, Anavatan Hükümeti 1983 Hükümet Programında yabancı sermayenin ülke için 
fevkalade önemli olduğunu şu satırlarla dile getirmiştir. 1983 Hükümet Programında deniyor 
ki, "önümüzdeki beş yıl içinde, ülkemize gerek Batı dünyasından, gerekse Ortadoğu'nun zen
gin ülkelerinden ciddî bir sermaye akımı cezbetmek mümkündür." Ama; ne çok büyük ölçüde 
petro-dolar birikimine sahip olan Ortadoğu'dan, ne de Batı'dan böyle bir sermaye akımı ya
şanmamıştır. Bize göre, bunun iki önemli sebebi vardır. Bir tanesi; Türkiye'de 1983'ten bu ya
na güven ortamının -ki, yabancıların, yabancı sermayenin aradığı en başta gelen husustur- te
essüs etmemiş olmasıdır. Güven ortamına, Anavatan Hükümeti de çok önem vermiş; nitekim, 
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yine 1983 Hükümet Programında güvenin önemi şu ifadelerle teslim edilmiştir: "Yabana ser
maye yatırımlarının teşviki için karşılıklı menfaatlan dengeleyen, güven verici ve istikrarlı bir 
ortamın tesisine ağırlık verilecektir." tşte, güven ortamının önemi bu ifadelerle kabul edilmiş; 
ama, bu ortam maalesef yaratılamamıştır. Niçin?.. Şüphesiz 1983'ün konjonktürel şartları içinde 
sağlanan yapay siyasî istikrar, yabancı sermaye için güven verici olmamıştır. Bunun yanında, 
hızla seyreden enflasyon, iktisadî istikrardan bahsedilemeyeceğini ortaya koymuştur. 

Yine enflasyon konusunda, Anavatan enflasyona atfettiği önemi vurgulamak için, 1983 
Hükümet Programına atıfta bulunmak istiyorum. 

1983 Hükümet Programında şu satırlar yer alıyor değerli üyeler : "tik hedefimiz, aşın 
enflasyonu kontrol altına alarak, dar gelirlinin belini büken pahalılığı önlemek için fiyat artış
larını yavaşlatmaktır. Aşırı enflasyonun olduğu her ülkede, gelir dağılımı, hep, fakirin, dar ge
lirlinin aleyhine gelişmiştir. Enflasyonu yüzde 10'ların altına indirmedikçe gelir dağılımını dü
zeltemeyiz. Bu bakımdan, hakikî ve gerçekçi sosyal adalet anlayışına sahip Hükümetimizin ilk 
hedefi, enflasyonla, her ne pahasına olursa olsun mücadele etmektir. Enflasyon dar ve sabit 
gelirlinin, ortadireğin en büyük düşmanıdır. 

Enflasyon, işçi, memur ve emeklinin her yıl aldığı ücret artışlarını hayat pahalılığı karşı
sında tesirsiz kılar; gerçek satın alma gücünü düşürür, gelir dağılımını daha da bozuk hale ge
tirir. Esnaf, boşalan raflarını eskisi kadar dolduramaz. Çiftçi, tarlasını işlemekte, ihtiyaçlarını 
karşılamakta zorluk çeker. Hükümetimiz enflasyonu çok aşağı seviyelere düşürmeye kararlıdır." 

tşte değerli üyeler, enflasyonu indirmeye bu ölçüde kesin ifâdelerle angaje olan Anavatan 
Hükümetleri, 1984'ten bu yana enflasyonun yıllık ortalama yüzde 50'nin altına düşmesini sağ
layamamışlardır, bunun en önemli sonucu da, itibar ve güven kaybı olmuştur. 

Hükümet, içeride kaybettiği güveni, dışarıda arama çabasına girmiştir. Halbuki, dışarı-
dakilerin güven derecesi içeridekilerin duyduğu güvene bağlıdır. Kendi vatandaşları nezdinde 
itibarlı olmayan bir hükümetin, dış dünyada saygınlık ve itibar araması beyhudedir. 

Ülkede yapılan 26 Mart seçiminde oy oram yüzde 21'lere düşmüş bir iktidar partisinin 
yönetimde bulunması, başlabaşına bir istikrarsızlık göstergesidir ve başkaca bir istikrarsızlık 
unsuru aramaya da lüzum yoktur. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, bakınız, bu hafta, haftalık bir dergide yayımlanan açıkla
masında, Türkiye'nin ilk yüzde 100'lük yabancı sermayeli şirketinin genel müdürü şöyle diyor; 

1 "Türkiye'deki iş hayatını anlayamıyorum. Sanırım, insanlar, enflasyonun kendilerini nasıl et
kilediğini göremiyorlar. Örneğin, hammaddeyi 10 bin liraya alıyor, yıl sonunda 20 bin lira gelir 
elde ediyor;ancak, o dönemde hammaddenin fiyatı 22 bin lira olmuş. 10 bin lira kâr elde etti
ğini sanırken, aslında 2 bin lira zarara uğramış oluyor. Bunun farkına varıldığında, kasada na
kitleri olmuyor, ödemelerini yapamıyorlar, bunun üzerine yabancı ortak aramaya başlıyorlar." 

tşte, genel müdür, Türkiye'nin ekonomik yapısını ve son yıllarda yabancı sermayeye olan 
eğilimi bu üç-beş satır içinde özetleyivermiş. 

Bize göre, güven ortamından sonra ülkeye yeterli ölçüde yabancı sermaye girişini engelle
yen ikinci nokta ise, ANAP Hükümetinin uyguladığı dış ticaret politikasıdır. ANAP Hüküme
ti, gümrük duvarlarını indirmektedir. Bunun olumlu ya da olumsuz yanlarını burada tar-
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tışma konusu yapmıyorum, bu ayrı bir konudur; ama, şurası muhakkaktır ki, gümrüklerin in-
dirilmesiyle yabancı sermayenin teşviki birbirine ters politikalardır. Teoride de, uygulamada 
da böyledir. Zira, özellikle çokuluslu şirketlerin, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yatırı
mı büyük ölçüde tarifelere bağlıdır. Eğer çokuluslu şirket bir ülkeye rahatlıkla ihracat yapabi
liyorsa, o ülkenin politik ve ekonomik risklerini yüklenerek, o ülkede yatınm yapma eğilimi 
içine girmez. Bunun istisnası pek yoktur. 

tşte, ülkede uygulanan dış ticaret politikasıyla gümrük duvarlarının hızla düşürülmesi, Tür
kiye'ye yabancı sermaye girişini engellemiştir. Bunun en bariz çarpıcı örneğini de yabancı siga
rada görüyoruz. 

Değerli üyeler, 22 Ocak 198S tarihli gazetelerde şu haberi görüyoruz: "6 büyük holdingi
miz bu yıl içinde yabancı sigara üretimine geçmek için kollan sıvadı." Bildiğiniz büyük hol
dingler burada yer alıyor. Gelen yabana sigara firması yok; bir tane var, o da karışık. 6 büyük 
Türk holdinginin yabancı sigara firmalarıyla görüşmesinden hiçbir sonuç çıkmamıştır. Sebep 
gayet açıktır; bu ülkelerin Türkiye'ye yaptıkları sigara ihracatının kolaylaştırılması. Her yıl, 
yaklaşık 200 milyon dolar civarında sigara ve içki ithal ediyoruz. Ayrıca -önemli bir nokta-
dünya fiyatlarının üzerinde ithal ettiğimize dair iddialar var. Bakın, ANAP'lı bir sayın millet
vekili, 1 Haziran 1989 tarihli Hürriyet Gazetesine şu beyanatı veriyor : "Marlboro, dünya fi
yatlarının üzerinde satış yaparak, Türkiye'den, beş yılda 228 milyon dolar fazladan döviz gö
türmüştür." Ortada böyle bir iddia var; yani sigara ithali için ödediklerimiz ayrı, bir de dünya 
fiyatlarının üzerinde ödeme yapıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, hemen bir mukayese yapmak için şu örneği vereyim: Beş yılda 228 
milyon dolar havadan gitmiştir. Bugün biz beş tane çimento fabrikasını 105 milyon dolara, 
hem de taksitli olarak satmışız. Demek ki, on çimento fabrikasına eşit bir bedel, Marlboro 
sigarasına fazladan yaptığımız ödemeye eşittir, özetle, demek oluyor ki, ANAP'ın uyguladığı 
dış ticaret politikası, yabancı sermayenin bu yetersiz düzeylerde kalmasına yol açmıştır. 

Üçüncü noktaya geliyorum değerli üyeler. Genel iddiamız şudur ki, gelen yabancı serma
ye, Türkiye'nin kalkınma ve sanayileşme politikalarına uygun değildir. Nereye bakarak bunu 
söylüyoruz?.. Yabana sermayenin sektörler itibariyle dağılımına bakarak. 

Dün de Sayın Bakan konuşmalarında bu hususa işaret ederek "Hizmet sektöründeki pa
yın büyüdüğünü ve bundan da endişe duymadıklarını" belirttiler. 

Gerçekten, gelen yabana sermaye hizmet sektöründe yoğunlaşıyor. 1980'de ülkemize ge
len yabancı sermayenin imalat sanayiindeki payı yüzde 85; hizmet sektöründeki payı yüzde 
12. Bu oran 1965'lerde daha yüksek. Tabiî ki, 1965'lerde çok cüzî bir sermaye akımı var; dola
yısıyla onu o günün şartları içinde düşünmek lazım ve o günlerde dünyada çok önemli ölçüde 
sermaye akımı da yok. Sermaye akımı, çokuluslu şirket hareketleri, daha ziyade 1970'ler son
rasının olayıdır ve 1970'lerin sonuna doğru hızlanmıştır. 1965'te ülkemize gelen yabancı ser
mayenin hemen hemen tamamı imalat sanayiine gelmiştir; yüzde 95,1980*de yüzde 85. ANAP'ın 
iktidara geldiği 1983 sonunda, ülkemize gelen yabancı sermayenin yüzde 69'u imalat sanayiin
de, yüzde 29'u hizmette; 1988 yılı sonunda imalat sanayiinin payı yüzde 53'e düşmüş, hizmet
lerin payı ise yüzde 40'a yükselmiştir, 

Çok çarpıcı bir gelişmeyi bu yılın ilk sekiz ayında yaşamışız; ağustos ayı sonu itibariyle 
imalat sanayiinin payı sekiz ayda yüzde 53'ten yüzde 46'ya düşmüş, hizmetlerin payı da yüzde 
40'tan 49'a çıkmıştır. Bu trend onu gösteriyor ki, bu yıl sonu itibariyle yabancı sermayenin 
hizmet sektöründeki payı yüzde 50'nin üzerine çıkacaktır. 
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Mukayese için hemen bir örnek vermek istiyorum. İspanya, bildiğiniz gibi, uzun yıllardan 
beri yabana sermayeye kapılanın büyük ölçüde açan, ama -biraz sonra onlan da arz edeceğim-
çok önemli sınırlamalar da koyan bir ülke. Bakınız, 1983'te ispanya'da izin verilen doğrudan 
yabancı sermayenin sektörel dağılımı şöyle: Maden sanayii yüzde 36; malî kuruluşlar ve sigor
tacılık yüzde 18; ticaret ve oteller yüzde İS; kimya sanayii yüzde 15; diğer imalat sanayii yüzde 
10, yani, hizmet ve sanayi olarak ayırırsak, 1983'te İspanya'da doğrudan izin verilen yabancı 
sermaye yatırımlarının yüzde 61'i sanayide, yüzde 33'ü hizmette. Tabiî, burada bilinen şeyleri 
tekrarlamak istemiyorum. 

Teoride kabul edilmiş ve uygulamalar da ispatlamıştır ki, üretken sektörler, diğer sektör
leri sürükler. Yani, tarım, sanayi ve madencilik gibi üretken sektörlerin çekici gücü, sürükleyici 
gücü fazladır, üretken sektörler gelişirse, arkadan hizmet gelişir. Hizmet, diğer sektörleri çeker 
mi?.. Bazı hizmet dalları çekebilir; ama bunun etkisi sanayinin yânında fevkalade küçüktür. 
O itibarla, yabana sermaye dağılımındaki bu gelişmenin, Türkiye'nin sanayileşme ve kalkın
ma poitikalanna uygun düşmediği kanaatindeyiz. 

Firma sayısının dağılımı da aynı şeyi gösteriyor. Toplam firma artış oranı 1983 yılı ile 1988 
yılı arasında yüzde 500 iken, hizmet sektöründeki firma artış oranı, yerden mantar biter gibi, 
yüzde 2 000 civarında olmuş ve hizmet sektöründeki firma sayısı 32'den 728'e yükselmiştir. 
Sanayi sektöründeki firmalarda artış ise, ancak yüzde 118'dir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, bu araştırma önergesiyle incelenmesini istediğimiz dördün
cü husus, şirketlerin malî ve teknolojik yapılarıdır. Sözü fazla uzatmadan şunu belirtmek isti
yorum ki, 1984 yılı ile 1988 yılları arasında kurulan yabana sermayeli firmalar birer cüce işlet
melerdir. Bu "cüce işletme" tabirini, küçültmek için, istihza maksadıyla vesaire nedeniyle kul
lanmıyorum; ekonomide ve işletme biliminde "Cüce işletmeler" kavramı, tabiri olduğu için 
kullanıyorum. Cüce işletmeler, Türkiye için gerçekten önemli problemdir; gelişmekte olan ül
kelerde önemli problemdir. Bu, firma başına verilen izinlere baktığınız zaman, sermayenin, yak
laşık '500 milyon lira civannda olduğunu görüyorsunuz. 

Eğer olaya, fiilî olarak, gelen sermaye bakımından baktığınızda, ortalama firma başına 
düşen sermaye miktarı 200 milyon liradır. 200 milyon liraya, bugün lüks olmayan konutlar alı
nabiliyor. Böyle bir bedelle, Türkiye'de yabana sermayeli kuruluşlar faaliyete geçmektedir. Bu 
kadar küçük cesametteki firmalar, hangi teknolojiyi getirecek, Türkiye'ye teknolojik bakım
dan hangi olumlu etkiyi yapacak, hangi know-how'ı getirecek, hangi katma değeri yaratacak 
ve hangi ihracatı yapacak?.. Bunların gerçekleşmesi mümkün değildir. Hele, bir elin parmak
lan kadar sayılacak bazı büyük işletmeleri, yabancı sermayeli kuruluşları, bir kenara koyacak 
olursak, (Onlar biraz ortalamayı yükseltiyor) bu ortalama, çok daha aşağı seviyelere inecektir. 

Değerli üyeler, eğer yabancı sermayeden murat, sadece döviz sağlamak ise, biz, bu 5 yılda 
gelen 798 milyon doları nasıl olsa sağlarız. Üç ay süreyle primli ihracat yaparsınız veya primli 
işçi dövizi uygulaması yaparsınız, yahut da bunu, gidersiniz, serbest piyasadan çok kolaylıkla 
temin edersiniz; ama, yabancı sermayeden beklenen sadece döviz değil, ekonominin bütünü 
üzerinde yapacağı etkileridir. O etkileri, bu küçük cesametteki firmalardan beklemek de mümkün 
değildir. 

Değerli üyeler, bir de son yıllarda, yani 1984 yılından bu yana (ki, bu bizim araştırma öner
gemizin beşinci noktasını teşkil ediyor) yabana sermayenin, ülkeler bakımından, önemli bir 
çeşitlenme içine girdiğini görüyoruz. Daha önce Türkiye'de hiç yatırım yapmayan, mesela; tran 
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134 firmaya sahip; ama, bu firmaların getirdiği izin verilen yabancı sermaye miktarı yaklaşık 
100 milyon lira. Suriye, 76 firma ve bunların yabancı sermaye içindeki payı olan 116 milyon 
lira ile ön sıralarda yer alıyor. Böyle değişik bir yapının oluştuğunu görüyoruz. İşte, bunları 
incelemek lazım. Yani, bu kurulan firmalar ne yapıyorlar, ne ile iştigal ediyorlar? Bunların 
6224 sayılı Kanuna göre yeterli ölçüde denetlendiklerini de zannetmiyoruz, Zaten resmî dokü
manlarda da denetlenmediklerine dair ifadeler yer alıyor. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, lütfen toparlayınız. 
TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — Peki Sayın Başkanım, bitiriyorum. 
Gerçekte, Türkiye'ye 65 ülke yatırım yapıyor görünüyor; ama, aslında 9 ülke* firma sayısı 

itibariyle, bu firmaların yüzde 70'ine sahip. Bu ülkeler; Amerika, Almanya, tran, Suriye, is
viçre, ingiltere, Suudi Arabistan, Hollanda ve Fransa. Yine 10 ülke, sermaye itibariyle, yabancı 
sermaye içindeki payın yüzde 70'ine sahip; ama, bu ülkeler, yukarıdaki ülkelere göre biraz de
ğişik. Bu ülkeler; ingiltere, İsviçre, Almanya, Amerika, Hollanda, Fransa, İtalya, Japonya, Libya 
ve Suudi Arabistan. 

tşte, ülkeler bakımından yabancı sermayenin gösterdiği bu değişme de, kanaatimizce, in
celenmesi gereken bir başka husustur. 

Nihayet altıncı nokta; biraz önce üzerinde durduğum, yabancı sermayenin, ekonominin 
bütünü üzerindeki'etkisi. 

Değerli üyeler, Türkiye açısından yabancı yatırımlarda aranması gereken en önemli hu
sus, yabancuyatırımların sağladığı teknoloji transferiyle, ihracata dönük olmalarıdır. Nitekim, 
1977 yılında yapılan bir araştırmaya göre, ispanya'nın toplam ihracatının yüzde 51'i yabancı 
sermayeli firmalar tarafından yapılmıştır. 

Teknoloji transferi ve ihracata dönük olma yanında, Türkiye için yine önemli bir husus, 
yabancı sermayeli kuruluşların ara malı ile makine ve teçhizat üretimine dönük olmalarıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, yabancı sermaye yatırımları üzerinde bir fayda-maliyet ana
lizi yapılmamıştır. Yani, yabancı sermayeli kuruluşlar tarafından ülkede yapılan bütün faktör 
ödemeleri -bu, fayda tarafıdır- ile bu yabancı sermaye kuruluşlarının dışarıya yaptığı ödemele
rin maliyet, fayda-maliyet oranının analizi yoktur. Bunun yanında, yabancı sermayeli kuruluş
ların, ödemeler bilançosu üzerindeki entegre etkisi, yani yabancı sermayeli yatırımların yol aç
tığı bütün dövizli işlemlerin etkisi de yine bilinmiyor, işte, bütün bunların izlenmesi gereklidir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, nihayet yedinci husus; ANAP Hükümetinin, yabancı serma
yeye güven vermek maksadıyla birtakım uluslararası anlaşmalar imzalamakta olduğudur. Ni
tekim, 1987 yılında, yatırım itilaflarının çözümü için uluslararası merkez ile uluslararası yatı
rım garanti ajansı MİGA üzerine sözleşme imzalamış ve bu tasdik edilmiştir. 

Değerli üyeler, takdir edeceğiniz gibi, böyle bir sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Devletini 
bağlar. Bu itibarla, bu sözleşmenin mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması gere
kir. Türkiye'nin geleceğini yakından ilgilendiren bu anlaşma, eğer bu Meclis tarafından tasdik 
edilmezse, devleti bağlamaz. Kaldı ki, bu sözleşmenin geçerli olacağı her işlem de Türkiye Bü
yük Millet Meclisinden geçirilmelidir. Gerçekte, Türkiye son derece liberal bir kanun uygula
makla birlikte, bu tür güvenceler vermek zorunda kalmıştır. Bakınız, İspanya'da -ki, yabancı 
sermayeye son derece açık bir ülkedir ama- ciddî tahditler vardır; yatırım bedeli 3 milyon dola
rın üzerinde olan firmalara, kuruluş izni, Bakanlar Kurulu tarafından verilir. 
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BAŞKAN — Sayın Ertüzün, lütfen bitiriniz. 

TEVFÎK ERTÜZÜN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

Bildiğiniz gibi, bizde bu sınır 50 milyon dolardır; Bakanlar Kurulunun iznine tabi bırakı
lan kısım fevkalede büyük tutulmuştur. Zaten, Türkiye'ye gelen 50 milyon dolarlık yatırım he
men hemen yoktur; bankalar bile 1 ilâ 5 milyon dolar arasındadır. Demek ki, yabancı yatırım
lar böyle bir bedele ulaşamayacağına göre, Bakanlar Kurulunun izin yetkisi kâğıt üzerinde uzun 
süre kalmaya mahkûmdur. 

Yine İspanya'da, yabancı sermaye, bazı sektörlere belirli sınırlar içinde giriyor. Bakınız, 
İspanya'da yabancı kuruluşlar, deniz nakliyatında ancak yüzde 40, kamu hizmetinde ancak 
yüzde 25, maden işletmelerinde ise yüzde 49 girebiliyor. (ANAP sıralarından "Bir saat oldu 
Sayın Başkan" sesleri, gürültüler.) 

Bitiriyorum efendim, telaşlanmayın; iki dakika müsaade edin. 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Bize ders veriyor. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, sürenizi bir hayli aştınız, lütfen bitiriniz. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Sayın Başkan, fazla aşmadım, 10 dakika aştım. 

BAŞKAN — Efendim, aştınız; 30 dakikayı geçtiniz. Lütfen... 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Efendim, hem grup adına, hem de şahsım adına ko
nuşuyorum; sürem 30 dakikadır değerli milletvekilleri. O süreyi de çok az aşmış bulunuyo
rum; şimdi bitireceğim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, karışıklı konuşmayalım; hatip bitirecek. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

Sam Ertüzün, lütfen bitiriniz. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — Son noktaya geldim, bitiriyorum efendim. 

Değerli üyeler, bu son nokta da, yabancı sermaye politikasındaki ciddî sapmalardır. 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarındaki yetersizlik, ANAP'ın, yabancı sermaye poli
tikasını, portföy yatırımları yoluyla, KİT'leri yabancı sermayeye satma politikasına dönüştür
müştür. Nitekim, bu politika değişikliği Altıncı Beş Yıllık Planda da yer almıştır. Altıncı Beş 
Yıllık Planın, gerek 122 nci, gerekse 127 nci tedbir maddelerine, "Yabancı sermaye girişlerini 
artırmak amacıyla özelleştirme ve serbest bölge uygulamalarına devam edilecektir" hükmü kon
muştur. Demek ki, bundan böyle özelleştirme, ülkede bir yabancı sermaye politikası olarak 
uygulanacaktır ve bunun örneklerini de görmeye başladık. 

Değerli üyeler, netice itibariyle şunu ifade etmek istiyorum ki, yabancı sermaye politika
sında bu saydığım gelişmeleri fevkalade yanlış, sakıncalı ve endişe verici buluyoruz. Türkiye'yi 
kalkındırmanın yolu, Türkiye'yi satmaktan değil, Türkiye'de yatırımlar, eserler yapmaktan ve 
yaptırmaktan geçer. Nitekim, satma tecrübesini biz, Osmanlı döneminde çok hazin bir şekilde 
yaşadık. İmtiyazlı satışlarla verilen kapitülasyonların, İmparatorluğu iktisadî bakımdan çö
kerten ana unsurlardan biri olduğunu siyasî tarihçiler teslim etmektedirler. Nitekim, Atatürk'
ün yabancı sermaye yaklaşımında da bu tarihî gerçeğin izlerini buluyoruz. Atatürk, 1923 İzmir 
İktisat Kongresinde yabancı sermaye politikasının ana hatlarını şöyle çiziyor : Yüce 
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önder Atatürk, "İktisat alanında düşünür ve konuşurken, zannolunmasın ki, yabancı serma
yeye düşmanız. Hayır bizim memleketimiz geniştir, çok emek ve sermayeye ihtiyacımız vardır. 
Kanunlarımıza uymak şartıyla, yabancı sermayeye gerekli teminatı vermeye her zaman hazırız; 
yeter ki, yabancı sermaye bizim emeğimize katkıda bulunsun ve bizimle, onlar için faydalı so
nuçlar versin" diyor. 

İşte değerli üyeler, ANAP Hükümeti bilmelidir ki, yabancı sermayeye merkantilist yakla
şım, ülkemizin aleyhinedir. Karşılıklı ve dengeli menfaat ilkesi, yabancı sermaye politikasının 
ana ilkesi olmalıdır. Eğer bu ilke görmezlikten gelinir ve kamu kuruluşları blok halinde yaban
cılara satılacak olursa, toplumumuzun her kesiminde yabancı sermaye üzerinde tereddütler do
ğacağı ve yabancı sermaye düşmanlığını körükleme heveslilerine gün doğacağı endişesini taşı
yoruz. O takdirde, Türkiye, bu mücadeleye başladığı 1954'e yeniden dönecektir. 

O halde, ülke çıkarlarını dikkate alan, rasyonel, spesifik ve realist bir yabancı sermaye po
litikası izlenmelidir, tktisadt ilişkilerde duygusallığa ve hayalciliğe yer yoktur. Üstelik, yabancı 
sermaye, iktisadî olduğu kadar, sosyal ve politik boyutlarıyla da ele alınmak zorundadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bu düşüncelerle DYP Grubu olarak önergeye olumlu oy ve
receğimizi ifade eder, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertüzün. 
Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 

önergeyi oylarınıza sunacağım : Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

VEFA TANIR (Konya) —- Sayın Başkan, müsaade ederseniz bir hususu açıklamak istiyo
rum. Şimdi burada bir usul boşluğu doğdu; bu sizin kusurunuz değil, İçtüzükte bir eksiklik 
var. Bu önerge, Hükümetçe izlenen yabancı sermaye politikası hakkında verilmiştir ve Sayın 
Bakan burada Hükümet adına konuşmuş, konuşmasının sonunda, bu Meclis araştırması öner
gesine müspet oy vereceğini söylemiştir. Yani Hükümet müspet oy verecektir, zabıtlara böyle 
geçmiştir, gelecek nesil de böyle okuyacaktır; ama Hükümetin müspet oy vermediği görülmüş
tür. 1973 yılında çıkan bu İçtüzüğün eskidiği görülüyor. Bu konuşmamı, zabıtlara geçsin ve 
yeni yapılacak tüzükte, hükümet böyle bir karar değiştirdiği zaman burada kendisine bir ko
nuşma hakkı daha tanınsın diye yapıyorum. Ben bu konuda Hükümeti de kusurlu bulmuyo
rum; çünkü İçtüzük, Hükümete bu hakkı, yani sözünden dönme hakkını vermiyor. 

Zabıtlara geçmesi için arz ettim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanır. 

Benim de dikkatimi çekmiştir; fakat, bugün grup sözcüsü iştirak etmediklerini beyân etti, 
Sayın Bakan da bu hususta herhangi bir itirazda bulunmadılar. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — O zaman, sayın Tanır'ın ifadeleri boşlukta 
kalmıştır. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü Hal BÖlge Valiliği kap
samına giren illerdeki bazı uygulamaların neden olduğu sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yolla
rını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 
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BAŞKAN — Şimdi, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay ve 50 arkadaşının, Olağa
nüstü Hal Bölge Valiliği kapsamına giren illerdeki bazı uygulamaların neden olduğu sorunları 
ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması hakkındaki önergenin 
görüşmelerine geçiyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasanın 13 üncü maddesi, temel hak ve özgürlüklerle ilgili genel ve özel sınırlamala
rın, demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamayacağını hükme bağlamıştır. Buna 
karşılık', olağanüstü hal bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mar
din, Siirt, Tunceli ve Van illerinde uzun süredir sürdürülen ve giderek yoğunlaşan uygulamala
ra bakıldığında, güvenliğin sağlanması için uygulamaya konulan birçok önlemin amacını aştı
ğı, bu bölgede yaşayan bir kısım yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini kısıtladığı veya orta
dan kaldırdığı görülmüştür. 

Kişinin yaşama hakkı, maddî ve manevî bütünlüğünün dokunulmazlığı, suçluluğunun mah
keme kararı ile saptanmasına kadar suçlu sayılmamasına ilişkin hükümler, Anayasanın İS inci 
maddesine göre, savaş, seferberlik ve olağanüstü dönemlerde bile uygulamadan kaldırılamaz. 
1982 Anayasasındaki bu düzenlemelere, uluslararası insan hakları sözleşmelerine karşılık, bir 
yandan olağanüstü dönem sürekli uzatılarak olağanlaştırılmış, öte yandan bu yönetim altın
daki birkısım uygulamalar, sıkıyönetim dönemlerinden farksız olarak, birçok yurttaşın temel 
hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırmıştır. Bugün, bu bölgede had safhada olan yoksulluğa, 
işsizliğe ve geçim sıkıntısına rağmen, yurttaşların temel sorunu özgürlüktür. Bu yurttaşlarımı
zın ekmek ve su kadar, özgürlüğe ihtiyaçları bulunmaktadır. 

Yurttaşların bu haklarını kullanmalarını sağlamak devletin başta gelen görevidir.- Yurttaş
ların şikâyetlerine ve mağduriyetlerine ilişkin başlıca uygulamaları şu şekilde Özetleyebiliriz : 

Birçok il, ilçe merkezleri ile köy birimlerinde hiçbir olaya karışmayan birçok yurttaş, siya
sî düşüncelerinden dolayı veya hiçbir ciddiyeti olmayan ihbarlar sonucu gözaltına alınmakta
dır. Soruşturma süresince sanıkların gayri insanî uygulamalara ve işkenceye maruz kalması ola
ğanlaşmıştır. Olağanüstü Hal Yasası hükümlerinden yararlanılarak, soruşturma süresi 30 güne 
kadar uzatılmakta, böylece işkence izlerinin ortadan kaldırılması için ek süre kullanımı gele-
nekleştirilmektedir. Suçların ferdiliği ilkesi yok sayılarak, sanık ile birlikte yakınlarının haksız 
yere gözaltına alınması veya sanığın bulunamaması hallerinde, bir önlem olarak sanık yerine 
yakınlarının soruşturmadan geçirilmesi giderek yaygınlık kazanmaktadır. 

Bir kısım kırsal kesimde, bölgede faaliyet gösteren yasadışı örgüt gerekçe gösterilerek alı
nan güvenlik önlemleri, yurttaşların günlük yaşantısını olumsuz etkilemiş, birçok köy okulu 
ile sağlık ocakları karakol olarak kullanılarak, eğitim ve sağlık hizmetleri aksatılmıştır. Birçok 
köyde yurttaşların kimlikleri toplatılarak, bu vatandaşların acil işlerini görmeleri için bulun
dukları yerleşim yerini terketmeleri izne bağlanmıştır. Resmî genelgelerle, bir kısım illerde ha
vanın kararması ile birlikte köylü yurttaşların en yakın komşu köylere gitmeleri özel izne bağ
lanmış, hayvanların otlatılmasına yasak getirilmiştir. 
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Bazı köy birimlerinde, yurttaşlar, olurları alınmadan, evlerinden çıkarılmış, bu yerler gü
venlik personelinin kullanımına verilmiştir. Yine bir kısım küçük yerleşim birimlerinde bulu
nan ev ve hayvan barınak yerleri, yurttaşlara, herhangi bir seçenek gösterilmeden, tazminat 
ödenmeden imha edilmiştir. 

Yönetimce göreve alınan birçok köy korucusu, artık, Devletin silahı ile kendi kişisel so
runlarını çözmeye başlamıştır. Korucuların yarattığı birçok terör olayı vatandaşı canından bez
dirmiştir. Olağanüstü Hal Yasası çerçevesinde, gerek bir kısım güvenlik personelinin, gerekse 
köy korucularının ihmal veya tedbirsizlik yüzünden karıştıkları yaralama ve öldürme olayla
rında Memurin Muhakemat Yasasına göre işlem yapılması, soruşturmaları geciktirmekte, ob
jektif olmayan soruşturmalarla olayların failleri zamanında yargı önüne çıkmaktan kurtulmak
tadırlar. 

Yukarıda anlatılan bu gelişmeler sonucu, sayısız yurttaş, yıllardır yaşadıkları köyleri ter-
kederek, büyük yerleşim merkezlerinde, yaşamlarını sürdürme olanaklarını aramaya başlamış
lardır. Bütün bu uygulamalarda, iyi veya kötü niyet aramak anlamsızdır. Esas olan objektif 
gerçeklerdir. Devlet güvenliğine dönük önlemler, vatandaşın karşıya alınması ile değil, onların 
temel hak ve özgürlüklerinin azamî şekilde korunması ile gerçekleştirilmelidir. 

T.B.M.M.'since oluşturulacak bir Meclis araştırma komisyonu olayın boyutlarını yansız 
olarak sergileyecek, meseleyi iktidar muhalefet ikileminden çıkaracaktır. 

Bu gerekçelerle, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kapsamında kalan illerde, yukarıda anlatı
lan sorunları yerinde tespit etmek, bu sorunlara toplumun demokratikleştirilmesi doğrultu
sunda çözüm yolları bulmak amacıyla, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Fuat Atalay (Diyarbakır) ve arkadaşları. 

BAŞKAN — içtüzüğümüze göre, sırayla, Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önerge sa
hibi veya göstereceği bir arkadaşına söz vereceğim. 

Hükümet adına, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu; buyurun efendim. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü Hal Bölge 
Valiliği kapsamına giren illerdeki bazı uygulamaların neden olduğu sorunları ve bu sorunlara 
getirilecek çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleriyle ilgili olarak söz 
almış bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, söz konusu illerdeki bazı uygulamaları etraflıca anlatmadan önce, 
şu hususu hatırlatmakta yarar görüyorum: Ülkemizde, 12 Eylül öncesinde meydana gelen anarşik 
olayların ve daha sonra güneydoğuda bazı yörelerde devam eden terörist faaliyetlerin ardında, 
kesinlikle, ülkemizin düşmanı olan dış güçler bulunmaktadır. Bunlar, Ortadoğu'da güçsüz bir 
Türkiye görmeyi arzulayan, Anadolu toprağında gözü olan düşünce sahipleridir. Bugün dev
let, yukarıda arz ettiğim gibi ülkeyi bölmek isteyen dış güçlerin maşası bir avuç eşkıya ile gü
neydoğuda mücadele ederken, aslında birçok dış güçlere karşı, dolaylı olarak mücadele ver
mektedir. 
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Tarih göstermiştir ki, Türk Milleti ne zaman güçlenerek toparlandı ve dünya üzerinde söz . 
sahibi oldu ise, düşmanları onu rahat bırakmamış, mutlaka başına bir gaile çıkararak, O'nu 
güçsüz hale getirmeyi planlamışlardır. Bu, dün de, bugün de böyledir. 

önemli bir noktaya da temas etmek istiyorum : ASALA'nın yurt dışındaki faaliyetlerinin 
durmasından hemen sonra, güneydoğumuzdaki eşkıya faaliyetlerinin başlamasına dikkatinizi 
çekmek isterim. 

Bu tespiti yaptıktan sonra, şimdi de Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kapsamında bulunan 
illerdeki uygulamalarla ilgili daha ayrıntılı bilgiler arz edeceğim. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, yasa dışı örgüt mensuplarınca 1980 yılı öncesinde baş
latılan terörist hareketlere, 12 Eylül 1980 Harekâtıyla, bazı örgüt militanlarının yurt dışına kaç
ması, bazılarının da yakalanmasıyla bir müddet ara verilmiştir. Siirt tlinin Eruh ilçesinde, 15 
Ağustos 1984 tarihinde meydana gelen olay ile yasa dışı örgüt mensuplarının, eylemlerine yeni 
bir şekil ve boyutta tekrar başladıklarını görmekteyiz. Bu tarihten itibaren süregelen terörist 
hareketlerle mücadele, 19 Temmuz 1987 tarihine kadar sıkıyönetim uygulamasıyla sürdürül
müştür. 19 Temmuz 1987 tarihinde, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdası Hakkında 285 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname gereğince, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, 
Tunceli ve Van illerinde olağanüstü hal uygulamasına geçilmiştir. Bilahara, Başbakanlık ma
kamının 24 Temmuz 1987 tarihli onaylarıyla, Adıyaman, Bitlis ve Muş tileri de mücavir il kap
samına alınmıştır. 

Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin kuruluşunu müteakip, terörizmle mücadele konusunda, 
Anayasa ve yasaların amir hükümleri doğrultusunda ve Bölge Valiliğine yetki veren yasalar 
uyarınca çalışmalar başlamıştır. Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin yetki alanı ve yetkisinin sı
nırı yasalarla belirlenmiştir. Bölge Valiliğince sürdürülen çalışmalarla terörü bir metot olarak 
kullanan eşkıyanın faaliyetlerine engel olunmakta, bölgede huzur ve sükûnu sağlamaya ve gü
ven ortamını tesis etmeye gayret gösterilmektedir. 

Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin kurulduğu tarihten, 24.9.1989 gününe kadar, 618'i va
tandaş, 336'sı güvenlik kuvvetleri mensubu olmak üzere, Toplam 954 vatan evladını katleden, 
752 vatan evladını da yaralayan teröristlerden, 457'si ölü, 242'si de sağ olarak ele geçirilmişlerdir. 

Bölgede sürdürülen faaliyetler sadece teröristlerin ölü veya sağ olarak ele geçirilmesi de
ğildir. Bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına yönelik çalışmaların da koordinesi sağlan
makta, bölge halkının refah düzeyini artırıcı yöndeki çalışmalara da hız verilmektedir. Bu ça
lışmalar yürütülürken, devlet-millet kaynaşması, her şeyin başında bir amaç olarak görül
mektedir. 

Bölgede görevli personel, halkla ilişkiler konusunda sürekli olarak uyarılmakta, olumsuz 
tutum ve davranışlar içerisinde bulunanlar tespit edildiğinde, haklarında derhal yasal işlem ya
pılması cihetine gidilmektedir. 

önergede yer alan gözaltına alma süreleri, memurin muhakematı "hakkındaki usul uygu
lamaları ve yasal yetkilerin kullanılmasıyla ilgili hususlar olup, gözaltı sürelerinin indirilme-
siyle ilgili olarak, -ki bir hafta kadar önce Sayın Adalet Bakanımız da açıklamıştı- Bakanlar 
Kurulunca bir teklif hazırlanarak Yüce Meclise sevk edilmiş bulunmaktadır. 
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Gözaltına alma olayı akabinde konu, derhal bağımsız yargı organlarına iletilmektedir, iş
kence iddiaları da, bağımsız yargı organlarınca incelenmektedir. 

Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin kuruluşundan bugüne kadarki 26 aylık süre içerisinde, 
tüm bölgede, 24 Eylül 1989 tarihi itibariyle gözaltına alınanların sayısı 4 934'tür. Gözaltına 
alınanlardan 2 994'ü serbest bırakılmış, 673 sanık tutuklanmış olup, halen gözaltında 257 kişi 
bulunmaktadır. 

Gözaltına alınan bu kişiler, illegal örgüt mensuplarıyla, bunlara yardım ve yataklık eden
ler ve devlet aleyhine suç işleyenlerden oluşmaktadır. Gözaltına alınma işlemi, teslim olan te
röristlerin beyanları, yakalanan militanların ifadeleri, ele geçen örgütsel doküman ve belgeler
deki bilgilere göre yapılmaktadır. Bilgi, belge veya delil olmadan, keyfî uygulama ile gözaltına 
alınma işlemi kesinlikle söz konusu değildir. 

Halka kötü muamele yapıldığı yolundaki iddialar üzerine, konu intikal ettiği andan itiba
ren yasal işlemlere süratle başlanılmaktadır. 

Köy okulları ve sağlık ocaklarının karakol olarak kullanılması ve hizmetin aksatılması gi
bi bir durum söz konusu değildir. Birkaç köyde yeni okul yapıldığından, artık kullanılamayan 
eski okullarda güvenlik kuvvetleri personeli kalmış olup, eğitimi kesinlikle aksatmamışlardır. 
Eğitim hizmetlerine normal olarak devam edilmektedir. 

Bölgede, bugüne kadar, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğince, sokağa çıkma yasağı uygula
masına gidilmemiştir. 

Geçici köy korucularının karşılaştıkları iddia olunan olaylar konusunda derhal soruştur
ma yapılmaktadır; bu konuda ihmal dahi tespit edildiğinde görevlerine son verilmektedir. Ge
çici köy korucuları kendi başlarına hareket etmeyip, Devlet güvenlik kuvvetlerinin gözetimi ve 
denetimiyle görev yapmakta ve kendi köylerini terörist saldırılara karşı korumaktadırlar. 

Ele geçen çeşitli örgütsel dokümanlarda, teröristler, amaçladıkları hedeflere ulaşmak için 
önlerindeki engelleri sayarken, bunların başında geçici köy koruyucularının da bulunduğu gö
rülmektedir. Geçici köy koruyucuları da zaman zaman suç işlemektedirler; ancak, işlenen suç 
sayısı çok düşük bir orandadır. Bu suçlar da her zaman adlî makamların takibatına konu ol
makta ve sanıkları hakkında gerekli adlî işlemler eksiksiz yerine getirilmektedir. Bu müessese 
sayesinde sayıları 15 bine yaklaşan kişilerin geçici köy koruyucusu yapılmasıyla, aynı zamanda 
bölge halkına istihdam imkânı sağlanmış ve devletin kendilerine güveni izhar olunmuştur. 

Bölge güvenlik kuvvetlerinin vatandaşlara ait evlerde zorla kaldıkları konusunda, bölge 
valiliğine intikal eden bir olay bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza ait evlerde kalındığında, 
normal kiralama işlemleri yapılmaktadır. 

Sonuç olarak; bölgede yürütülen faaliyetler yasaların verdiği yetkilere dayanılarak ve her 
zaman bölge halkının daha iyiye, daha güzele ve refaha ulaşmasını temin etmek amacına uy
gun olarak yapılmaktadır. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Gerçekleri tamamen ters gösteriyorsun. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADÎR AKSU (Devamla) — Kaldı ki, 285 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnamenin ve diğer yasaların, kişi hak ve özgürlüklerini kısıtlamalarıyla ilgili hü
kümlerinin, bugüne kadar -geçici istisnalar hariç- uygulanması yoluna gidilmemiştir. Bölge va
liliğince hiçbir yasak uygulamasına başvurulmamıştır. Bölge huzur ve güven ortamının deva
mını sağlamayı amaçlayan çalışmalarda, yasalhk ilkesi, her zaman göz önünde tutulmaktadır. 
Olağanüstü Hal Bölge Valiliğince, bu yasal yetkiler kullanılırken, en üst düzeyde hassasiyet 
gösterilmektedir. Şöyle ki, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre. Olağanüstü Hal Bölge Valisi, görev 
alanına giren illerde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunu ve diğer kanunlarla valilere tanınmış bulunan görev ve yetkilerle 2935 sayılı Olağanüstü 
Hal Kanunuyla il valilerine tanınan yetkilerden, 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
1 inci maddesinde belirtilen hususlarla ilgili olanlarını kullanmaya yetkilidir. Olağanüstü hal 
bölge valisine yukarıda belirtilen yasalardaki yetkilerden başka, gerektiği hallerde, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü mad
desinin ikinci fıkrasında belirtilen ilave yetkileri kullanma selahiyeti de verilmiştir. 

2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 
285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki belli başlı yetkiler de şunlardır : 

Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak. 
Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların se

yirlerini yasaklamak. 

Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin basılmasını, çoğaltılmasını, 
yayınlanmasını ve dağıtılmasını; bunlardan olağanüstü hal bölgesi dışında basılmış veya ço
ğaltılmış olanların bölgeye sokulmasını ve dağıtılmasını yasaklamak ve izne bağlamak. Basıl
ması, neşri yasaklanan dergi, gazete, broşür, afiş ve benzeri matbuatı toplatmak. 

Söz, yazı, resim, film, plak, ses ve görüntü bantları ve sesle yapılan her türlü yayımı de
netlemek, gerektiğinde kayıtlamak ve yasaklamak. 

Her nevi sahne oyunlarını ve gösterilen filmleri denetlemek, gerektiğinde durdurmak ve 
yasaklamak. 

Kapalı veya açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertele
mek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, te
spit ve tahsis etmek, izne bağlamak. İzne bağladığı her türlü toplantıyı izletmek, gözetim al
tında tutmak ve gerekiyorsa dağıtmak. 

Grev ve lokavt kararlarının uygulanmasını, en çok bir aya kadar, ertelemek. 

Bölgenin belli yerlerinde yerleşimi yasaklamak, belirli yerleşim yerlerine giriş ve buralar
dan çıkışı sınırlamak, belli yerleşim yerlerini boşaltmak veya başka yerlere nakletmek. 

Bölge sınırları içerisindeki tüm haberleşme araç ve gereçlerinden yararlanmak ve gerekti
ğinde bu amaçla, geçici olarak, bunlara el koymak. 

Kara, hava trafik düzenine ilişkin tedbirleri almak, ulaştırma araçlarının bölgeye giriş ve 
çıkışlarını kayıtlamak veya yasaklamak. 
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Olağanüstü Hal Bölge Valisi, güvenlik yönünden gerekli'düzenlemeleri yapabilmek için, 
geçici veya sürekli olarak, görev alam içinde bulunan köy, mezra, kom ve benzeri yerleşim bi
rimlerini boşaltabilir, yerlerini değiştirebilir, birleştirebilir ve bu maksatla gereken kamulaştır
ma ve diğer işlemleri re'sen ve ivedilikle yababilir. 

Bölge Valiliğince, bütün bu yetkilerin kullanılması konusunda hassas davranılmakta olup, 
şimdiye kadar, yukarıda sayılan, toplum hayatını ve kişi hürriyetlerini doğrudan ilgilendiren 
bu yetkilerin kullanılması en az seviyede tutulmuştur. Yürütülen çalışmalar, kamuoyu ve hür 
basın önünde cereyan etmekte, tüm haberler yasaksız ve sansürsüz kamuoyuna duyurulmakta
dır. Ele geçirilen sanıklar ve diğer gözaltına alınanlar, bağımsız yargı mercilerinin önüne der
hal çıkarılmaktadırlar. 

Yukarda kısaca değindiğim üzere... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bağımsız hareket eden kaç tane hâkim var? 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen hatibin sözünü kesmeyin; şimdi Sayın Atalay cevap 

verecek... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, ben bunları dinledikçe utanıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hâkimler korkuyor, savcılar korkuyor, doktorlar korkuyor... 
BAŞKAN — Saym Genç, lütfen oturduğunuz yerden konuşmayınız. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Vatandaş daha hak arama yerini bilmiyor, Sayın Bakan da 

burada çıkmış bağımsız yargı organından bahsediyor. 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... Sayın Genç, konuşmanız İçtüzüğe aykırı, lütfen... Söy

lemek istediklerinizi Sayın Atalay'a söylersiniz, Sayın Atalay da biraz sonra kürsüden ifade eder. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Memleketimizde bağımsız yargı organı yok; tutanağa geçsin 

diye söylüyorum. 
BAŞKAN — Efenidim, karşılıklı konuşmayalım. Lütfen... Lütfen, Sayın Genç... 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADÎR AKSU (Devamla) — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği 

sorumluluk alanında, insanımıza hizmet verecek yatırımların gerçekleştirilmesine de ziyade
siyle önem verilmektedir. Yakın zamanda bütün bölgenin TV yayınlarını yeterince izleyebilme
sine imkân sağlamak için, GAP kanalı devreye sokulmuştur. 

Ayrıca, bölge tarım, madencilik, imalat, enerji, ulaştırma, haberleşme, turizm, konut,, eği
tim, sağlık ve diğer sektörlerde 652 proje için, 1989 yılı ile müteakip yıllarda yapılacak işlere 
devletçe ayrılan kaynak, 5 trilyon 940 milyar 35 milyon Türk Lirasını bulmaktadır. 

Biz, bu bölgede, insanımızın, eşkıyanın tasallutundan kurtarılmasına verdiğimiz önem ya
nında, gelecekte daha iyi şartlarda, daha müreffeh bir ortamda yaşamasına da çok ehemmiyet 
veriyoruz. 

Gaye, sadece huzur ve güveni sağlamak değil, bunun yanında, bölgedeki insanımızın re
fah ve mutluluğunu temin etmektir. Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu Başkanı olan İçiş
leri Bakanından en küçük görevlimize kadar, meseleye bakış açımız budur. 

Bu anlayışla, bölgedeki uygulamanın, mümkün olan en kısa zamanda nihaî sonuca ka
vuşturulacağına inancımız tamdır. 
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Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
SHP Grubu adına Sayın Fuat Atalay; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; olağanüstü hal bölgesindeki sorunlara ilişkin Meclis araştırma önergesi üzerinde, Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini açıklayacağım, bu vesileyle hepinize saygılar su
nuyorum. 

Konuya girmeden önce, bugün, çok ciddî bulduğumuz bir genel görüşme önerisinin ve 
kamuoyuna mal olmuş Silopi olaylarıyla ilgili araştırma önergesinin, öneminden dolayı Genel 
Kurulda öncelikle görüşülmesi konusunda, bu Parlamentonun ciddî bir şansı kaybettiğini ifa
de ediyor ve bundan duyduğumuz üzüntüyü belirtiyorum. 

Bu arada, Sayın Bozkurt'un, genel görüşme ile araştırma önergesi arasındaki farkları bil
diğini düşünüyorum ve kendisi, "Genel Kurul, Parlamento, bu olayları tartışmaktan kaçmıyor" 
dedi. Bundan da şunu anlıyorum : Biz, bugün, burada araştırma önergesindeki iddiaları söy
leyeceğiz. Bunların etraflıca görüşülmesi konusunda Anavatan Grubu olumlu oy verecek ve 
araştırma komisyonu bu ciddî iddiaları araştıracak, Genel Kurul da, konuyu enine boyuna tar
tışıp, sorunlara çözüm yollarını bulabilecek ümidindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen konu üzerinde konuşunuz. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, konuya geliyorum. 
Sayın milletvekilleri, ülke bütünlüğümüzü, demokrasimizi ilgilendiren böylesi önemli bir 

konunun, Yüce Parlamento çatısı altında ne kadar zor koşullarda görüşülmesinin gerçekleşti
ğini vurgulayarak konuşmama başlamak istiyorum. 

Rejimi ilgilendiren, milyonlarca insanımızın sıkıntılarını içeren bu konuda, neden Parla
mento görüşlerini özgürce açıklayamıyor, neden bütün partiler, asgarî müştereklerde meseleye 
el koyamıyor? 

Olağanüstü hal bölgesindeki sıkıntıları tartışmak, bunlara çözüm yolları aramak amacıy
la verdiğimiz araştırma önergesinin tarihi 9 Kasım 1988'dir. Tam 11 ay sonra konu Meclis gün
demine gelebiliyorsa, durup, hepimizin önemli bir vicdan muhasebesi yapmamız gerekir diye 
düşünüyorum. Böylesine hayatî bir konu 11 ay görüşülemiyor, Parlamento denetim mekaniz
maları kapatılıyorsa, demokratik parlamenter sistemin rayına oturmadığı hiç kimse tarafın
dan inkâr edilemez. 

Sayın milletvekilleri, konuya girmeden önce, üzerinde hemfikir olmamız gereken, tartışa
mayacağımız noktaları vurgulamak istiyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti, Ulu önder Atatürk'ün çok zor koşullarda kurduğu ve her Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşının, bu Cumhuriyeti yaşatmak göreviyle karşı karşıya kaldığı bir üniter 
devlet yapısına sahiptir. Ülkenin bütünlüğü, Cumhuriyetin temel ilkeleri tartışılamaz. Hiçbir 
siyasal güç, ulusça paylaşılan değerlere tek başına sahip çıkma ve onları kendi ipoteğinde gör
me gafletinde bulunamaz. Bundan dolayıdır ki, anamuhalefeı partisi olarak ortaya koyduğu
muz eleştiriler, insan hakları ve demokrasimiz için duyduğumuz kaygılar, her ne nedenle olur
sa olsun yanlış yorumlanamaz, amaçlı ya da amaçsız olarak başka noktalara çekilemez. 

Herhangi bir mevziî olayda, güvenlik kuvvetlerinin ihmalinin veya hatalı bir davranışının 
ortaya çıkarılmasının iddia edilmesi bütün güvenlik kuvvetlerine mal edilemez. 
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Birkısım yurttaşların ortada mağduriyetleri var ise, yurttaşlara, demokrasinin hak arama 
yollarını her zaman açabileceğini göstermek istiyorsak, ciddî ve önemli iddialara karşı duyarlı 
olmak zorundayız. Böylesi önemli devlet sorunlarımızı, ülke sorunlarını birbirimizle tartışmak, 
onlara, çağdaş hukuk devleti gereklerine göre çözüm bulmak zorundayız. Bunun için, Türkiye 
Büyük Mitlet Meclisini böylesi konularda devre dışı bırakamayız. Sorunların teşhisinde ve on
lara çözüm yolunda ortak paydamız, demokrasi, hukuk ve insan hakları olmalıdır. Çağdaş an
layış cumhuriyet ilkeleri olmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu bölgedeki temel sorunun, ekonomik, sosyal ve kül
türel olduğunu hipimiz biliyoruz. Olağanüstü hal bölgesi ilan edilen iller, ekonomik olarak Tür
kiye'nin en geri kalmış bölgeleridir. Gelir dağılımının en kötü olduğu iller, yine bu bölgede 
bulunmaktadır. 

Bölgede, ciddî hiçbir sanayi kuruluşu yoktur. Mevcut kuruluşların etkinliği ise, azımsana-
cak bir düzeydedir. Ekonomik olarak gerekli altyapı eksikliği, kolay yoldan kazanma amacın
da olan özel sektörün, bu bölgeye yatırım yapmasını engellemektedir. 

özel sektör açısından durum bu iken, devlet yatırımları da Anavatan Partisi İktidarı dö
neminde etkinliğini kaybetmiştir. Diyarbakır'da kurulu bulunan TEMSAN Fabrikası, proje
nin başlangıç safhasında öngörülen gelişme düzeyine bir türlü getirilememiş, ulusal ekonomi
ye sağladığı önemli katkılara rağmen, Hükümetin yanlış politikaları sonucu, teknoloji temini, 
modern işletmecilik ve yatırım tekniklerinin geliştirilmesi gerekçeleriyle bu proje atıl bırakıl
mış ve özel sektöre devir için hazırlıklara girilmiştir. 

2 500 ton/yıl kapasiteli Diyarbakır Sigara Fabrikasının inşası 1976 yılında başladığı halde, 
Anavatan tktidarı döneminde 1984 yılında "Yavaşlatılmış Projeler" kapsamına alınmış ve devre 
dışı bırakılmıştır. 

Mazıdağ bölgesindeki fosfatları değerlendirmek amacıyla daha önceki yıllarda yatırım prog
ramında yerini almış bulunan Mazıdağ Gübre Fabrikası, keza Anavatan tktidarı döneminde 
1984 yılında "Kârlılığını kaybettiği" gerekçesiyle program dışı bırakılmıştır. 

Şırnak Gübre Fabrikası da teknolojide gerekli bilgi birikimi olmaması nedeniyle yatırım 
programı dışında bırakılmıştır. 

Mardin-Mazıdağ Süt Fabrikası inşaatına 1977 yılında başlanılmış, Anavatan tktidarı dö
neminde, 1985 yılında "Bölgede hayvancılığın gelişmediği" gerekçesiyle süt toplama merkezi
ne dönüştürülmüş ve daha sonra da Mardin 3 üncü Jandarma Komando Bölük Komutanlığı 
ikametine tahsis edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bölgede günlük ortalama 50 bin varil petrol 
üretimine rağmen, yıllardır Batman Rafinerisinin genişletilmesi gerçekleştirilememiş, bölgede 
petrol ürünleri ihtiyacını karşılayacak yeni bir yatırıma bir türlü girilememiştir; ulusal ekono
mi, bundan dolayı ciddî bir kan kaybına uğramıştır. 

Değerli üyeler, bu tip örnekleri çoğaltmak, bu araştırma önergesinin öngörüşmesi içeri
sinde zaman açısından olanaklı değil. Ondan dolayıdır ki "Gelin, bu önergeyi müzakereye açalım 
ve buradaki iddiaları hep beraber yerinde tespit edelim" diyoruz. 

Bölge insanı, işsizlik sorunu altında ezilmiş, çalışma yaşına gelmiş binlerce insan, iş bul
ma olanağından yoksun kalmıştır. Bu bölgede, gerçek anlamda işsizlik, Türkiye ortalaması-
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nın bir hayli üzerindedir. Adaletli bir toprak dağılımı ve tarım reformu gerçekleştirilemediğin
den; etkin bir kooperatifleşme, devlet desteğinden yoksun olduğundan, bölgede köylü de bir 
hayli yoksuldur. Bölgenin eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçları karşılanamamakta, bü iki hiz
met sektöründe bölgede önemli bir gerilik yaşanmaktadır. 

Böylesi olumsuz ekonomik koşulların ve sosyal geriliğin yanında, bölgede uzun bir süre
dir var olan yasa dışı olaylar, şiddet hareketleri ve söz konusu terör olaylarına karşılık, yöneti
min hatalı tutum ve davranışları daha büyük sıkıntı ve sorunlar yaratmıştır. Bir yandan yay
gınlaşan terör olayları, ulusal bütünlüğümüz ve halkın güvenliği açısından kaygı verici nokta
lara ulaşırken, diğer yandan, çağdaş hukuk devletinde olmaması gereken bir kısım uygulama
lar ve yanlış politikalar nedeniyle bölgede yaşayan yurttaşlar, büyük zorluklarla karşılaşmışlardır. 

Konuşmamın bu bölümünde, özellikle, hatalı bulduğumuz hükümet politikaları üzerinde 
durmak istiyorum. Bu irdelemeleri yaparken, devleti olması gereken yere, konuma koyarak ya
pıyoruz; çünkü devlet, kişilerdein, örgütlerden ayn olarak sosyaldir, organize hukuk işleyişine 
sahiptir. Hiçbir gerekçe devleti ve onun yöneticilerini temel hukuk kurallarını, temel insan hak
larını yok saymaya, bunları küçümsemeye veya bazı uygulamaları mazur görmeye götüremez. 
Devlet, hukukun, adaletin simgesi olmalıdır; ki yurttaşlar ona daha bir bağlansın, ona sahip 
çıkmanın maddî temelini yakalasın. Yasadışı birkısım, örgütler mücadele yolu olarak terörü 
seçmişlerse, cumhuriyetin temel prensiplerini karşılarına almışlarsa, devletin yapması gereken, 
yurttaşlarını yanına alan, onlara sıcak bakan, onlara güvenen,' onların temel sorunlarını çözen 
bir yaklaşım içerisinde terörle mücadele etmek, temel hak ve özgürlüklere azamî düzeyde saygı 
göstererek, çok zor koşullarda da olsa, bölgede güvenliği sağlamak olmalıdır; çünkü, sosyal 
hukuk devleti olma iddiası, çok ciddî ve özenle korunması gereken yüce bir amaçtır. Ancak, 
bugün gördüğümüz tablo, çok kaygı verici bir durumdadır. Güneydoğu Anadolu'da yaşayan 
vatandaşlarımızın huzursuzluğu, son raddesine gelmiştir. Vatandaşlar, âdeta iki ateş arasında 
kalmışcasına yaşam mücadelesi veriyor; yalnızlık ve sorunlarına çözüm bulunamamasının acı
sı içerisinde, bulunduktan toprakları terk ediyorlar. Devletin bölgedeki yönetimlerine karşı, 
giderek yabancılaşma içerisine giriyorlar. Demokrasi içerisinde çözüm arama yollarının kapan
dığını görüyorlar. 

Sayın milletvekilleri, bu durum çok kaygı vericidir. Bu noktaya nasıl gelindi? Şimdi, özet
le bunlan anlatmak istiyorum. 

Birçok yerleşim yerinde, olayla hiçbir ilgisi olmayan veya akrabalık bağı ile herhangi bir 
zanlı veya sanığa yakın olan yurttaşlar, siyasî düşüncelerinden dolayı, asılsız ihbarlar sonucu 
gözaltına alınmakta, bu bölgede soruşturma süresinin 30 güne kadar uzatılmasından dolayı 
uzun bir süre gözaltında kalmakta, sorgulamada gayri insanî uygulamalarla karşılaşmaktadır
lar. Bu konuda açık bir şekilde iddia edebiliriz ki, son iki, üç yıl içerisinde bu bölgede gözaltı
na alınan binlerce vatandaştan çok azımsanacak kadarı mahkemelerce tutuklanmış, birçok olayda 
suçların kişiselliği ilkesi yok sayılmış, sanığın bulunmadığı hallerde, bir önlem olarak, onun 
yakınları gözaltına alınarak işkenceye maruz bırakılmıştır. Böylesi durumlarda, çoğu kez, iş
kence olayını kanıtlamak çok zor veya tamamen olanaksızdır; ancak, bütün bu zorluklara rağ
men bu tip iddialar ortaya konulduğunda, siyasal iktidar olayı aydınlığa kavuşturup, olası iş
kence oraylarını ortadan kaldırmak yerine örtbas etme gayretine girmekte, bir yandan devletin 
saygınlığına gölge düşürürken, diğer yandan yurttaşların hak arama yollarını da çeşitli senar
yolarla tıkamakta ve sorunlar çözülmeden büyümektedir. Siirt'in Şırnak İlçesi, Kuşkonar 
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Köyünde oturan Osman Burak adlı vatandaşa yapılan işkence olayı, bu konudaki iddialar ve 
yönetimin olayı yalanlama amacına yönelik gayretleri, önümüzdeki dönemin kara mizahları 
arasında yer alacaktır. 

Bazı bölgelerde yasa dışı örgüt faaliyetleri gerekçe gösterilerek alınan önlemler, yurttaşla
rın günlük yaşantısını olumsuz etkilemiştir; yurttaşların kimlikleri toplatılarak köylerinden çık
maları engellenmiş, bazı köylerde vatandaşlar, olurları alınmadan evlerinden çıkarılmış, "Ya
sadışı örgüt militanlarına sığınak olabilir" diye yurttaşlara herhangi bir seçenek göstermeden, 
devlet adına, haklarını tazmin etmeden mezralardaki ev ve barınakları yıkılmış veya yakılmış
tır. 15.10.1988 tarihinde Sürt'in Şırnak İlçesi Dereler köyü Dedeören mezrası "Üzüm tepesi" 
mevkiindeki 15 ev, ağıl ve köylülerin kışlık hayvan otları yakılmıştır. Elimde Güngen, Batmaz, 
Sevik soyadlı 15 yurttaşın şikâyetleri bulunmaktadır. 

Her ne kadar Sayın Bakan dinlemiyor ve okulların kapatılmadığını söylüyorsa da, bugün 
aldığımız bilgilere göre, yurttaşlar, Mardin'in Dargeçit İlçesinde 40 okuldan 39 okulun kapalı 
olduğunu ihbar etmektedirler. 

Yine, Siirt Ormanardı Köyü Kuğukan Mezrası güvenlik gerekçesiyle tamamen boşaltılmış, 
buna karşılık yurttaşlara bir yol gösterilmemiştir. Sayın Bakan, Sayın Kozakçıoğlu'na bu ko
nularda hiçbir başvurunun olmadığını söyledi; sanıyorum bilgi eksikliği olsa gerek. Gerek yurt
taşların, gerekse benim Parlamonto kanalıyla sorularıma geçmiş dönemde İçişleri Bakanlığın
ca cevap bile verilmedi. 

Siirt Ormanardı Köyünde birçok yurttaşın evleri güvenlik görevlilerince herhangi bir kira 
ödenmeksizin kullanılmıştır. Bu konuda elimde tutanaklar vardır. 

Siirt Tulumtaş Köyünde 6.9.1988 tarihinde, seyyar jandarma birliğinden bir kısım görevli, 
vatandaşlara kötü muamelede bulunmuş, köy muhtarının karısı olan Hemza Yavuz adlı vatan
daş dövülmüş, vaki ihbar ve şikâyetlere bakanlık bir yanıt vermemiştir. 

Yine, son yirmi gün içerisinde özellikle Siirt İlinde binlerce yurttaş köylerini terk etme 
durumuna gelmişlerdir. Siirt Merkeze bağlı sadece 19 köyde -isimlerini saymak zaman alacak; 
Sağlarca, Demirkapı, Bostancık, Meşelidere, Bağlıca, Yeşilören, Ufaca, Çiçekli, Bostancık di
ye devam eden 19 köy- boşaltılmış durumdadır. Bu yurttaşların bir kısmı şu anda Siirt'te kendi 
kıl çadırlarında yağmur altında kalmaktadırlar, bir kısmı da Adana, Ceyhan, Mersin gibi kentlere 
göç yollarındadırlar. Bu yurttaşların iddialarına göre, bu yöredeki Eğlence Karakol Komutanı, 
"Bize terörist getireceksiniz, bu kişileri ihbar edeceksiniz, yoksa bu yerlerde sizi bırakmayız" 
demiş, baskı ile de, köylülerin yasadışı örgütün baskısı ile köylerini terk ettiklerine dair imzalı 
bir belge almıştır. Yurttaşların bu istemlerine karşılık Sayın Siirt Valisi, "Zamanım yok, şimdi 
sizlerle görüşemem" demiştir. İddia ediyoruz; 2 bine yakın yurttaş, bugün Siirt'te kıl çadırlar
da, evlerinden uzak bir şekilde beklemektedir. Bu sadece bir örnek. 

Koruculuk, bütün olumsuz sonuçlarına rağmen devam etmektedir. 14 bini aşkın korucu, 
devlete maddî olarak büyük rakamlara mal olmakta; ancak, güvenliğin sağlanmasında ciddî 
bir etkinliği olamamaktadır. Bunun yanında birçok korucu, kişisel sorunlarını, elde ettikleri 
bu olanaklarla çözmektedirler. Kan davalarını, arazi anlaşmazlıklarını, Olağanüstü Hal Yasa
sının kendilerine verdiği yetkileri suiistimal ederek kendi mantıklarmca çözmektedirler. Bölge
de olağanüstü yetkilerle donatılmış bir kısım korucular, bulundukları bölgenin mutlak hâkimi 
gibidirler. Bu kişiler, zaman zaman kendi amaçları için güvenlik birimlerini yanlış bilgi-
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lendirmekte, kendi etkinliklerine, resmî makamları alet etmektedirler. Birçok korucunun ka
rıştığı öldürme olayları hâlâ aydınlığa kavuşmamıştır. 

Mardin tlinin Alımlı Köyünde S. 10.1988 günü öldürülen Musa Dinç adlı yurttaşın bir ko
rucu tarafından öldürüldüğü iddiası halen yanıtsız kalmıştır. Diyarbakır tli Ergani tlçesi özbi-
lek Köyü korucusu, tsa Aslan adlı yurttaşı arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürülmüş; bu konu
da da içişleri Bakanlığı bizlere bir yanıt verememiştir. Urfa tli Siverek tlçesi Konurtepe Köyü 
Tahtom Mezrasında oturan Emin Akyıldız adlı yurttaş da, Çermik tlçesine bağlı Bircemal Kö
yünden bir korucu tarafından öldürülmüş; İçişleri Bakanlığı buna da yanıt verememiştir. Bu 
konuda mağdur vatandaşların, zamanın bakanına, Bölge Valisine yaptığı uyarılar dikkate alın
mamıştır. Elimizde olayla ilgili çok ayrıntılı belgeler bulunmaktadır. 

Bölgede zaman zaman da tedbirsizlik, gerekli dikkat gösterilmeme gibi nedenlerle, suçsuz 
vatandaşlar yaşamlarını yitirmekte; ölümlere neden olan korucu veya güvenlik elemanları, Ola
ğanüstü Hal Bölge Valiliği thdası Hakkındaki Kanun Kuvvetinde Kararname hükümlerine gö
re bağımsız yargı tarafından yargılanamamakta, olayın kanıtları ortadan kaldırılmaya, tanık
lar baskı ile ifade değiştirmeye zorlanmakta; böylece birçok aydınlanmamış olay, bölgede ka
mu vicdanını derinden sarsmaktadır. Haklarını alamayan yurttaşlar da böylece demokrasi dışı 
alana itilmektedirler. 

Siirt tli Pervari tlçesi Yeniaydın Köyü tğneli Mezrasından Halil Ülkü adlı vatandaşın, 3 
jandarma eri, 4 geçici köy korucusunun ihtar atışlarıyla yaşamını yitirmiş olabileceği, geçtiği
miz yıl tçişleri Bakanı tarafından açıklandı; ancak, "Maktulün kardeşinin korucu ve jandar
ma ile iyi ilişkiler içerisinde olup, kasten vurulması için hiçbir neden olamayacağı" Sayın tçiş
leri Bakanının 29.9.1989 tarihli açıklaması, ciddî bir devlet anlayışının hangi düzeyde olmasını 
göstermesi açısından ibret verici olmuştur. 

Bu konuda başka bir örnek de, Nusaybin İlçesinde, sınıra yakın bir yerde tarlasını süren 
Bilâl Kurt adlı vatandaşımızın, suçsuz yere yaşamını yitirmiş olmasıdır. 

Koruculuk kurumu, fiilî olarak halkı iki tarafa bölmüştür. Koruculuğu kabul edenler ve 
bunlara destek olanlar Devlet yanlısı, kabullenmeyenler. Devlete karşı olarak yorumlanmış, bu 
psikoloji içerisinde zaman zaman birçok yurttaşa baskı yapılmış, köylerini terke zorlanmışlar
dır. Geçtiğimiz yılın aralık ayında Diyarbakır'ın Lice İlçesinin, Güçlü, Dibek, Arıklı Köyü hal
kının maruz kaldığı baskı ve zorla belge imzalatma olayını ileri süren yazılı şikâyetleri ayrıntı
ları ile elimizde bulunmaktadır. 

Bu konu ile ilgili olarak -1988 yılının Ocak-Mayıs ayları arasında- Diyarbakır'ın Lice İlçe
sinin birçok köyünü sayabiliriz. Bölge Valiliğinin konuya çözüm getirmesi, ancak ciddî uğraşı
lardan sonra sağlanabilmiştir. 

Olağanüstü hal bölgesinde son iki yılda, vatandaşların kendi istekleri dışında korucu ya
pılmasına dönük anlaşılmaz baskılar birçok yerleşim bölgesinde meydana gelmiş, konu daha 
sonra kamuoyuna intikal ettiğinde bu uygulamalardan giderek uzaklaşılmıştır. Koruculuk ko
nusunda diğer önemli bir yanlış da, bu yaklaşımın amacını aşarak uygulamaya konulmasıdır. 
Hiçbir yasal dayanağı olmadığı halde şehir merkezlerinde de yüzlerce korucu ihdas edilmiştir. 
Siirt tlinin Sımak ve Eruh İlçeleri bu konuda örnek olarak gösterilebilir. Sımak İlçesinde ko
rucu kadrolarının verilmesi yoluyla bir ailenin özel korunması Devlete yıllık yarım milyar Türk 
Lirasına mal olmaktadır. Sanıyorum bu konuda Sayın Bakanda ve Sayın Bölge Valiliğinde ge
rekli bilgiler vardır. 
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Sayın milletvekilleri, bölgede terör ile mücadelede elbette en önemli unsurların başında 
istihbarat gelir. Ancak, bunun nasıl ve ne yöntemle yapılacağı bellidir. Olağanüstü hal bölge
sinde sistemli veya sistemsiz, bir ki sim güvenlik görevlilerinin eski alışkanlıkları veya gayretkeş
likleri ile vatandaşlar kendi istekleri dışında istihbarat elemanı olarak çalıştırılmak istenmekte, 
belirli bir süre kuryelik görevi ile görevlendirilmektedir. Bu görevi kabul etmeyen vatandaşlar 
zaman zaman çeşitli baskılara maruz kalmakta, ilgili güvenlik komutanının gözüne girmek için, 
bölgedeki etkili korucu başları tarafından ya bu insanlar cezalandırılmakta veya söz konusu 
vatandaşlar topraklarını terk etmektedirler. 

Olayın çok detayına girmek burada olanaklı değil; ancak, çok özel bir olaydan bahset
mek istiyorum. Siirt'in Eruh ilçesinin Fındık Bucağında görevli Fındık Tabur Komutanı tara
fından 26 Mayıs-4 Haziran 1989 tarihleri arasında, askerî kuryelik görevi ile görevlendirilen 
Osman Esendemir günlerce baskı ve kötü muamele altında kalmış ve sonunda, Osman Esen-
demir adlı yurttaşın yakınlarının ifadelerine ve görgü tanıklarının anlatımlarına göre, bu böl
gedeki Güçlükonak Köyü baş korucusu ve adamları tarafından parçalanarak öldürülmüştür. 
Bu konuda gerek benim Sayın Bölge Valiliğine başvurularım, gerek yurttaşların başvuruları 
hâlâ bir yanıt alamamıştır. Bu iddiadaki zanlılar hâlâ elleri kolları serbest, dolaşmaktadırlar. 
Zanlı Jandarma Tabur Komutanı, işi, yurttaşlara işkence ile ifade değiştirmeye kadar götür
müş ve sonuçta Fındık Bucağındaki birçok yurttaş evlerini terk etmek zorunda kalmışlardır. 

Ormaniçi Köyünden Ömer Savun adlı başka bir yurttaşın akıbeti de aynı şekildedir. Bu 
isimleri sıralamak mümkün. 

Birkısım yerleşim bölgelerinde yasa dışı Örgütün baskıları, kendilerine örgüt elemanı al
mak için düzenledikleri köy baskınları, korucuların silahlarını alma, öldürme olayları sonu
cunda, köylüler köylerini terk etmek zorunda kalmışlar, Devlet gereken yardımı yapmada ilgi
siz kalmıştır. Van tlinin Çatak İlçesinde Konalga, Andiçen, Koltutan, Dereiçi Köyleri birer ör
nek olarak söylenebilir. 

Yine, Siirt tlinin Şırnak tlçesi, Balveren, Geçitboyu, Dağkonak ve birçok köylerinin, mera 
ve yaylalarının Şırnak Kaymakamlığınca eğitim alanı ilan edilmesi, yıllardır ruhsatsız da olsa 
geçimlerini temin ettikleri kömür ocaklarının güvenlik kuvvetleri tarafından tahrip edilmesi, 
köylüleri yalnızlığa itmiş, yetkililer uzun bir süre vatandaşların sorunlarına ilgisiz kalmışlardır. 

Siirt tlinin Eruh tlçesi Ormaniçi köylüleri, korucu baskısı sonucu, köylerini terk etmişlerdir. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bölgede çok zor koşullarda görev yapan güvenlik ele

manları, zaman zaman, zor tabiat koşulları, görev riskleri, güvenlik kuvvetlerinin yasa dışı ör
gütle çatışmalarında veya pusulardaki şehit vermelerden psikolojik olarak etkilenmektedir. Böl
gede güvenliğin kolayca sağlanabileceğini düşünüyoruz, özellikle Silahlı Kuvvetlerimizin bü
tün ulusumuzu üzüntüye boğan zayiatlarına karşı gereken her türlü önlemin alınmasının ge
rekliliğine inanıyoruz. Ancak, bütün bu olumsuz gelişmeler, amacını aşan bir konuma girme
melidir. tşte, böylesi olumsuz koşullarda, iz sürme ve güvenlik amacıyla arazi taramalarında, 
zaman zaman suçsuz, günahsız vatandaşlar mağdur olmakta, yaşamlarını yitirmektedirler. Gerçi, 
hiç arzu edilmese bile, böylesi durumlarla karşılaşılabilinir; ancak, Devletin yapması gereken, 
olayın donelerini bütün açıkyürekliliği ile anlatıp, mağdur olan kişilerin yakınlarına, kamuo
yuna tatminkâr bir açıklama yapmak, gereken diyalogu kurmak iken, bu yapılmıyor, herkes 
-olayda mağdur olan- terörist olarak tanımlanıyor, kamuoyuna bu şekilde iddialarla resmî açık
lamalarda bulunuluyor. 
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BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen toparlayınız, süreniz doldu, önerge sahibi olarak grup
lar adına yapılacak konuşmalardan sonra da konuşma hakkınız var. Lütfen bitiriniz. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Sayın Başkanım, toparlıyorum. 
Son olarak, Siirt'in Şırnak tlçesi Kemerli Köyünde oniki-ondört yaşlarında çoban Mah

mut Yaşar, "dur" ikazına uymadı diye yaşamını yitirmiştir. Bu konuda devlet hiçbir şey yap
mamıştır. Siirt'in Şırnak kaymakamı da bunu doğrulamıştır. Bu ve benzeri örnekleri sırala
mak mümkün. 

Ortada çok açık bir tablo var. \anlış politikalar sonucu, birçok yerde, bölge insanına po
tansiyel suçlu olarak bakılmakta. Yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin gerçek yaşamda, 
genellikle işlememesi, giderek bu bölgede yaşayan yurttaşların, Devlete olan güvenlerini sars
maktadır. tki yönlü baskı altında ne yapacaklarını şaşıran vatandaşlar, birçok mevziî olayın 
sonuçlannı da kendilerince yorumlayarak, demokrasi dışı alana hızla sürüklenmektedirler. 

Karşılıklı güvensizlik ortamı, insan haklan ihlalleri, bölgede devam eden terör, yasa dışı 
örgütün tahribatları gerginliği tırmandırmaktadır, insanların demokrasi içerisinde çözüm ara
ma yollarını kapatmaktadır. Ülkenin birlik ve bütünlüğünü, demokrasiyi, ülkenin barış ve gü
ven ortamında kalmasını istemeyen bütün mihraklar, bu gelişmeden yararlanmaktadırlar. 

Bölgenin kısa, orta ve uzun vadeli kalkınma programlarıyla ekonomik alanda güçlendiril
mesi, bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın sosyal yaşantılarının geliştirilmesi, demokratik hak 
ve özgürlüklerinin karşılanması kaçınılmazdır. Hukuk ilkelerine duyarlı uygulamalarla, inisi
yatif sahibi mülkî amirlerle, terörle mücadelede kendi içinde uyumlu ve iyi düzenlenmiş bir 
yapıyla, yurttaşları taciz etmeyen, onları karşısına almayan, onların her aşamada samimî des
teğini alan ilişki ağı, ancak çağdaş bir anlayışla gerçekleştirilebilir, 

Şimdi, bölge insanı beklentilerine bu iktidar döneminde cevap bulamaz hale gelmiştir. Güven 
ve kamu düzeni duygusu, giderek kaybolmaktadır. Her aşamada Devletine bağlı, yasalara say
gılı bölge insanı, giderek, direnme gücünü kaybetmektedir. Siyasal iktidarın bu konuda başarı
sız ve beceriksiz olduğu gün gibi açıktır. 

Ortada olan bu durum için iyi veya kötü niyet aramak anlamsızdır. Asıl olan objektif du
rumdur. Kanayan bu yaraya çözüm bulmak gerekir. Burada, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
önemli görevler düşmektedir. Halkımız bizlerden girişim beklemekte, olayı soğukkanlı olarak 
tartışmamızı istemektedir. 

Silopi olaylarıyla ilgili olarak Sayın Bakanın, Sayın Bölge Valisinin, içişleri Komisyonu 
Başkanı Sayın Demirel'in çelişkili açıklamalarını bütün kamuoyu izledi; o açıklamalarda çok 
ciddî iddialar vardı. Silopi olayı bölgedeki olaylardan sadece bir tanesi. O halde, geliniz, bu 
ciddî iddiaları araştıralım; bir Meclis araştırma komisyonu kuralım. Bu komisyonda, iktidar 
partisi, sandalye sayısıyla orantılı olarak çoğunlukta olacaktır. Gerçeklerin ortaya çıkmasına 
yardıma olalım. Konuyu, muhalefet -iktidar ikileminden çıkaralım. 

Sosyal Demokrat Halkçı Parti olarak, bu Meclis araştırmasının açılmasını, bütün millet
vekilleri için bir fırsat olarak düşünüyoruz. Bütün arkadaşlarımızın ellerini vicdanlarına koya
rak konuyu değerlendirmelerini, görev yapmalarını bekliyor, umuyor ve temenni ediyoruz. 

Bu vesileyle, saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atalay. 
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Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Yaşar Topçu; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
' DYP GRUBU ADINA YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; sonradan, özellikle 1989 yılı başından bu yana güneydoğuda cereyan eden, çok değişik 
boyutlar kazanan, yeni yeni iddialar eklenen ve vatandaşlarımızın maruz kaldığı, bazı -gerçekten 
yasadışı, gerçek olduğu takdirde son derece vahim, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir an 
evvel el koymasını gerektirecek son derece ciddî- olaylarla ilgili olarak, Diyarbakır Milletvekili 
Sayın Fuat Atalay ve arkadaşları tarafından verilmiş bulunan Meclis araştırması önergesi üze
rinde, partimin görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, her bir karışı milletimizin mübarek kanlarıyla çizilmiş olan devle
timizin millî sınırlarına, başka bir ifadeyle; vatanımızın ve milletimizin bütünlüğüne yönelik, 
ülkeyi bölüp parçalamayı amaçlayan bölücü terör ve çete hareketleri, on yılı aşkın bir süredir 
Güneydoğu Anadolu'da ve ona destek vermek üzere ülkenin birçok yerinde, kendisini gün geç
miyor ki göstermiyor olsun. 

Maalesef bu olayların bugüne kadar önüne geçmek mümkün olmadı. Güzel vatanımızın 
güneydoğusu, anarşi ve terörü durdurmak için geldiği söylenen 12 Eylül Harekâtına; yani as
kerî yönetime rağmen, ikide bir ülkede anarşi ve terörü durdurduğunu söyleyen ve bugün ikin
ci yılını da aşmış bulunan bu Hükümetin olağanüstü hat uygulamasına rağmen, her gün biraz 
daha şiddetlenerek, ve dozunu artırarak oradaki vatandaşlarımız, katliam içerisinde yaşamak 
zorunda bırakılmaktadır. Can ve mal güvenliği yoktur. Bu insanların, olağanüstü hal uygula
ması sebebiyle anayasal hakları, hemen hemen on yılı mütecaviz zamandan bu yana askıdadır. 

Deminki konuşmasında "Güneydoğu Anadolu'ya trilyonlar götürüyoruz, sosyal ve eko
nomik ihtiyaçlarını gideriyoruz" diyen Sayın İçişleri Bakanı -kendisi de o yöredendir- bu şart
lar altında o köylerde, mezralarda anayasal hakları 10 yıl askıda olarak ve ne zaman neyle kar
şılaşacağını bilmeden yaşasaydı, böyle konuşamazdı. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — 10 gün yaşasınlar yeter. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ben kendisine buradan -bir parantez açarak- bir şey söyle

yeceğim, bir misal vereceğim. Kendisi "Biz oralara sosyal, ekonomik hizmetler götürüyoruz" 
diyor, öyle mi? öyle. 

Oysa bakınız Dereboyu Köyünde yol var, su var, elektrik var, okul var; devletimiz Anado
lu'nun herhangi bir köyüne götürebileceği hizmetlerin büyük bir kısmını oraya götürmüş; ama 
köyde kimse yok, köylü köyünü terk etmiş. Niye?.. Mal ve can güvenliği yok da ondan terketmiş. 

Mal ve can güvenliği olmayan yere trilyonları götürseniz, ölen binlerce vatandaşımızdan, 
şehit olan 700'ü aşkın askerimizden, polisimizden bir tanesinin canını geri getiremezsiniz. Mal 
ve can güvenliği olmayan yere ne götürürseniz götürün; önce devlet millî sınırlar içindeki va
tandaşının can ve mal güvenliğini sağlamalıdır, tnsan Hakları Evrensel Beyannamesinden tu
tunuz da, dünyadaki bütün anayasalar, bizim gelmiş geçmiş anayasalarımız, yasalarımız, he
men hemen her şey önce can güvenliği ile başlar, mal güvenliği ile başlar. Bir ülkede yaşayan 
insanların can ve mal güvenliği yoksa, onlara ne verirseniz verin önemi yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, dokuz yıl süren sıkıyönetim uygulaması, iki yılı aşkın devam eden 
olağanüstü hal uygulamasına rağmen, sanıyorum Hükümet olağanüstü halin uzatılmasını tek
rar Meclise getirecektir. Böyle devam ederse sanıyorum bu mesele her dört ayda bir Meclisin 
huzuruna tekrar gelecektir. 
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Değerli arkadaşlar, bir ülkenin insanlarından fedakârlık istersiniz, ülkenin başı derttedir 
fedakârlık istersiniz; ama, dünyanın hiçbir yerinde bir ülkenin insanlarından süresiz ve ne za
man biteceği belli olmayan fedakârlıklar istenemez. Böyle bir uygulama dünyanın hiçbir yerin
de yoktur. 

Bendeniz geçen sene -aşağı yukarı bir yıl oluyor- olağanüstü halin uzatılması sebebiyle 
bu kürsüden sayın İçişleri Bakanına, bunu daha ne kadar uzatacaksınız diye sormuştum. Hü
kümetten bir yetkili çıksa da "Sevgili vatandaşlarım, bu maruz kaldığınız olaylar şu tarihte 
sona erecektir; Devletimiz bunu şu tarihte bitirecektir" dese, belki orada yaşayan insanlar, bu 
uygulamalara canlarını dişlerine takarak, devletin bekası için katlanacaklardır. Ben bölgeye gittim 
gezdim -zaten gezmeye gerek de yok-. Bölgenin insanları, yüzde 99'u ile devletin yanında ve 
bunlar Türkiye Cumhuriyetinin sahip olduğu sınırlar için canını feda etmiş insanlardır. 

ABDÜLBAKÎ ALBAYRAK (tstanbul) — Futbol maçı mı oynuyoruz orada biz? 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tabiî. 
Şu halde, bu insanlardan; anayasal hakları askıda, mal ve can güvenliği olmadan eşkıya

nın insafına terk edilmiş bir vaziyette, devlete yardımcı olmalarını beklemek gerçekten büyük 
insafsızlıktır. O bölgeye gidip gezerek gördüm, o bölgenin insanı devletine yardımcı olmak, 
onun yanında yer almak için can atmaktadir; ama Hükümet, bu işin ciddiyetinin farkında de
ğildir, zaten hiçbir zaman da olmamıştır. Hükümet, bu işi, evvela Irak-tran harbine bağlamış, 
"Orada harp yar, onun için çaresine bakamıyoruz" demiştir. Arkasından Sayın Başbakan çık
mış, "Bizim devlet o kadar güçlü ki, ezer geçeriz" demiştir. Hadi bakalım... Ezip geçeceksi
niz, oradaki insanlara niye bu ıstırabı yaşatıyorsunuz? 

Düşününüz ki, binlerce insan, bebek, çoluk çocuk, kadın, genç, ihtiyar demeden, burada 
üslenmiş olan çetenin terörüne, katliamına maruz kalryor. Ondan sonra, vatandaşlara ' 'Efen
dim, bu vatandaşlar içerisinde bunlara yardımcı olanlar vardır" deniyor. 

Ben, bir yetkiliye orada söyledim, burada da değerli milletvekili arkadaşlarıma söylüyo
rum : O eşkıya, biz orada olsak da, bir akşam silahıyla beraber evimize gelse, devlet de bize 
sahip çıkamasa, ne yapacaksınız arkadaşlar? Bugün orada güvenliği sağlamaya çalışanlara so
ruyorum; ne yaparsınız? Hükümet, dediğim gibi, bu işin ciddiyetinin, vüsatinin farkında de
ğildir. Türk Devletini 11 senedir, âdeta, bir çete, bir eski ya, bir terör örgütü karşısında güçsüz-
müş, üstesinden gelemezmiş gibi, acz içine düşüyorlar, ondan sonra da çıkıp, "Efendim, bun
lar iç ve dış düşmanlarımızın eseridir" diyorlar. Beyler, bu iç ve dış düşmanımızı biz de bile
lim; kim bunlar? Biz, bu devletin milletvekilleriyiz; burası Türkiye Büyük Millet Meclisidir; 
bir de biz bilelim canım. Bu iş ve dış düşmanlar, yalnızca Sayın İçişleri Bakanı ve Sayın Başba
kana mı düşmandır? Eğer düşman ise, bütün millete düşmandır. Bunları millet de bilsin, söy
leyin, kimdir bunlar? 

Bu iç ve dış düşmanlar konusunda gerçekten benim bazı alınganlıklarım var. Burada bazı 
ülkelerle dostluk anlaşmaları imzalayıp, onaylatıyorsunuz; işbirliği anlaşmaları imzalayıp, onay
latıyorsunuz. Belki bunların içerisinde düşmanlarımız vardır; onları da bilelim. 

tkide bir, "Eşkıyanın başı ezilecektir, kan yerde kalmayacaktır" deniyor. 700 güvenlik gö
revlisi şehit olmuştur. Türkiye Cumhuriyetinin 66 yıllık tarihinde, Kıbrıs çıkarmasında bile gö
rülmedik şehit, binlerce vatandaşımız ölü ve yaralı... Eşkıya, o bölgenin sınırdaş olduğu İran-
Irak-Suriye sınırını kalbura çevirmiş, roketatar dahil alıp geliyor, Hakkâri'de polis lojma-

— 189 — 



T.B.M.M. B : 12 4 . 10 . 1989 O : 1 

nını basıyor ve gidiyor, tlçe basıyor, devletin şantiyesini basıyor, okullarını basıyor, öğretmeni
ni öldürüyor. Akşam olunca hayat duruyor. Hava kararmaya başladığında, güvenlik güçleri 
"Efendim, can güvenliği yoktur" diyorlar; bize de "İsterseniz buyurun, hareket edin, can gü
venliğiniz yoktur" dediler. Ne olacak?.. Karşılıklı olarak belli noktalarda yollar kesilecek, ora
da vasıtalar birikecek, konvoy teşkil edilecek ve konvoyun önüne de bir araç verecekler; o, bin-
bir güçlükle size ulaşım sağlayacak. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devletinin toprakları... 

Bunun için Hükümet ne yapıyor? tki seneyi aşkın bir zaman önce olağanüstü hal ilan 
etmiş; bir Olağanüstü Hal Valisi tayin etmiş. Başka valiler var. Güvenlik kolordusu görevli; 
asayişi sağlamakla görevli olanların yüzde 95'i asker, başlarında da bir sivil, vali Sayın Kozak-
çıoğlu var. Diğer görevlilerin birçoğu oraya sürgün gitmiş; yani oradaki olaylarda devletin ya
nında, devletin bu işle ilgili uzmanları ya da devletin oradaki gücünü sağlamak için, özellikle 
görevlendirilmiş olan kişilerin yanında, sürgün olarak gönderilen kişiler var. Valiler mi? İsim 
zikretmeden bir tane misal vereyim; belki o benim isim de vereceğimi söyleyerek fotoğrafı ora
ya koymuş olabilir, ayrıca kendisi de burada olmadığı için isim zikretmeyi mahzurlu sayarım. 
Her birisi, kendilerini terör, anarşi uzmanı sanıyor; hiçbirisinin bu işten anlamadığı olayların 
tırmamşıyla belli. Peki oraya niye gelmişler; oraya vali olmak için gelmişler. Hatta öyle ki, baş
ka bir yerde görmedim; bir tanesi Sayın İçişleri Bakanının dostuymuş -bilmiyorum İçişleri Ba
kanı olmadan evvel de o var mıydı- odasına Sayın İçişleri Bakanının fotoğrafını asmış; "Be
nim yakınımdır" diyor. Yani, Sayın İçişleri Bakanına yakınlığıyla orada oturuyor. Ne yapacak 
bunlar, olağanüstü hal yetkilerini uygulayacaklar; sözüm ona uyguluyorlar. Peki uyguluyor-
larsa bu olaylar niye, bu şikâyetler niye? Niye orada devleti temsil edenler, oradaki vatandaşla
rı devletin karşısına alıyorlar? 

Beyler, demin arkadaşımız ifade etti; oradaki vatandaşlarımızı devletin yanına almadan 
bu olayları çözmek, sonuçlandırmak mümkün değildir. O vatandaşlarımız devletin yanında 
yer almak için can atıyor; ama devletin oradaki görevlileri de o vatandaşları itmek için, devlet
ten uzaklaştırmak için ellerinden geleni arkalarına koymuyorlar. Mesele budur. 

Bir tarafta her an eşkiyanın kurşunlarına hedef olan insanlar, öylesine ki, mezralarını ve 
köylerini boşaltmaları istenmiş insanlar; -Devlet diyor ki, "Ben, senin yaşadığın yerde güvenli
ğini sağlayamıyor um, in aşağıya- öbür tarafta, kendilerine şüpheyle bakan bir yönetim; yöne
tim onlara şüpheyle bakıyor. Bu şekilde bir yere varılması mümkün değildir. Demek ki Hükü
metin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmedik şekilde ciddi olan bu olaylara karşı uygula
ma tarzı bu; olağanüstü hal. Olağanüstü hal içerisinde ikinci bir çare düşünmüş. Nedir? Köy 
koruculuğu... 

İhtilal yapacaksınız; vatandaşlardan, "Efendim, falanca köyün mezarlığına atılmış. 1 500 
tane silah bulundu, tüfek bulundu" diye silahları toplayacaksınız, sonra "köy koruculuğu" 
adı altında, bazı insanları silahlandıracaksınız ve bununla da oradaki insanların güvenliğini 
sağlayacaksınız... Dünyada bu kadar gayri ciddi iş görülmemiştir. Eğer o insanlar kendi gü
venliklerini kendileri sağlayacaklarsa, o zaman, güvenlik güçlerine ne ihtiyaç var? Dünyanın 
hiçbir yerinde böyle şey görülmemiştir. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Bu insanlara silahı veri
yorsunuz, teröristin öncelikli hedefi yapıyorsunuz. Terörist diyor ki. "öyle mi, ya o silahı elin
den et ya seni gebertirim." Bu şekilde geberttikleri var. Birçoğu da geri veriyor; Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliğine gidiyor "Al arkadaş, şu silahı, ben koruculuk işinden vazgeçtim" diyor. 
Bir kısmı da bunu kendi şahsî hasmının korkutulmasında veya saf dışı edilmesinde kulla-
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nıyor, böyle kullananlar da var, bunlar tespit edildi. "Efendim, bunlar hakkında yasal işlem 
yapıyoruz" deniyor, isterseniz yapmayın. Yani, birisi diğerini kendi öcü için öldürsün, yarala
sın, yolunu kessin, siz bakın; tabiî yasal işlem yapacaksınız. Bulunan çarelerden birisi bu. 

Bendeniz oradaki yetkililerden birisine sordum; isim söyleyeyim, bu yönde bir beis yok. 
Sayın Kozakçıoğlu'na dedim ki, "Bu korucu sisteminden şikâyet var; böyle böyle deniyor, za
ten bir kısmı da silahlarını iade etmiş. Bundan vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?" Bana, "Evet, 
bize silahlarını iade edenler oldu, bir kısmını da biz aldık; bu görevi suiistimal ettiğini, verdiği
miz silahı suiistimal ettiğini gördük, biz aldık; ama biz bunlara aylık veriyoruz; buradaki in
sanlar fakir, buranın fakir fukarası çok; bölgenin iktisadî, malî gücüne katkıda bulunuyoruz" 
dedi. Tabiî, bölgenin iktisadî, malî gücüne katkıda bulunmak için koruculuk sistemi kurulu
yor. Sayın Hükümet, tek geçim kaynağı değilse bile, en büyük geçim kaynağı hayvancılık olan 
bu yöre halkının yıl içerisinde yetiştirdiği hayvanları almıyor. Alıyorsa, birisi gelsin burada 
"alıyor" desin. Ben, "Hükümet niye almıyor?" diye sordum; "Gelip almıyor beyim" dediler; 
devlet almıyor, tüccar da öldüm fiyatı veriyor. "Peki, ne yapıyorsunuz?" diye sordum; "Bun
ları bahara çıkacak kadar, ölmeyecek kadar otla idare edeceğiz" dediler. "Hiç mi almıyor?" 
diye sorunca, bir tanesi, "alıyor" dedi. "Nerede alıyor, niye vermiyorsunuz?" diye sorunca; 
"Gaziantep'te alıyor; buradan kamyona yükleyeceğiz Gaziantep'e götüreceğiz, oradaki Et ve 
Balık Kurumu kombinası alıyor" dedi. Van'daki adam, Gaziantep'e mal götürecek, orada Et 
ve Balık Kurumuna verecek; bundan geçimini sağlayacak. 

Sayın Kozakçıoğlu, Bölge Valisi olarak, Hükümetin bu insanlara bakmadığının farkında; 
farkında olduğu için de, "Köy koruculuğunun bu maksatla sağladığı böyle bir fayda var, hiç 
değilse o fayda için bunun devamını biz uygun görüyoruz" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, her devletin güvenlik organları vardır. Tabiî, Türkiye Cumhuriyeti
nin de vardır. Anayasayı açarsınız, "Millî Savunma" başlığı adı altında, devletin güvenliğinin 
nasıl sağlanacağı gösterilmiştir. Bu organların başında Millî Güvenlik Kurulu gelir. Olağanüs
tü hal veya daha önce uygulanan sıkıyönetim gibi olağanüstü yönetimler, bu kurullardan geç
meksizin ilan edilmez. , 

Şimdi, 10 yıh, aşkın 11 yıla yakın zamandır, 9 yıl sıkıyönetim, 2 yılı aşkın zamandır da 
olağanüstü hal bu bölgede uygulanıyor. Bunun uygulanması için Millî Güvenlik Kurulundan 
elbette görüş alınıyor. Görüyoruz ki, 9 yıl sıkıyönetim, 2 yılı aşkın olağanüstü hal, bu olayları 
önlememiş. O halde, devletin güvenliğiyle sorumlu olanlar bu işe bir çözüm bulmalıdır, bir 
çözüm ortaya koymaları gerekir. Millî Güvenlik Kurulunun güneydoğu olaylarını durdurmak 
için düşüncesi nedir? Bunu Türk Milletinin ve onun seçimle gelmiş yegâne temsilcisi olan biz
lerin bilmesi hakkımız değil midir? Bu bir devlet sırrı mıdır? Millî Güvenlik Kurulunun, ülke
nin bir bölgesindeki güvenliği, -bırakın güvenliği- bütünlüğü sağlamak için ne düşündüğünü 
bilmek, bu anayasal kurumun ne düşündüğünü bilmek her Türk vatandaşının, onun ötesinde, 
hiç değilse Meclisimizin bilmek hakkı mıdır değil midir? Nedir tedbir? 

Bu işlerin bu şekilde sürüp gitmesi mümkün değildir. Bu uygulamalar vatandaşları dev
letten soğutuyor; bu uygulamalar, oradaki çetelerin, bölücü eşkıyanın elinde propaganda mal
zemesi oluyor. 

Arkadaşımızın b'u önergede yazdıkları noksan yahut da o zaman yoktu; geçtiğimiz aylar
da sürgün işleri başladı, tnsanlar oradan başka yerlere sürülüyor. Zaten, bölge boşalıyor; 
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az buçuk dışarıda imkânı olan, hısım akrabası olan, biraz parası olan bölgeyi terk edip gidi
yor. İstanbul'a, İzmir'e, Mersin'e, Bursa'ya değişik yörelere gidiyorlar, oradan kaçıyorlar. Ne 
zamana kadar? Bunun böyle sürüp gitmesini beklemek hiçbirimizin hakkı değil. Bu sorumlu
luğun altından hiçbirimiz kalkamayız. 

Biz, sorumluluğumuzu müdrikiz. Biz diyoruz ki, bu Meclis, vatandaşlarının maruz kaldı
ğı bu iddiaları (Bu muamelelere dair iddiaları) tahrik etmeyecekse... Misal olarak söylüyorum, 
bir maksatla söylemiyorum... 

BAŞKAN — Sayın Topçu, lütfen toparlayınız. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Toparlıyorum. 
Deniyor ki, -şu önergenin dışında- "6 kişi, anarşist, bölücü, eşkıya olmadığı halde öldü

rülmüştür." Bunun için soruşturma açılıyor, idarî soruşturma açılıyor, savcılık tahkikatı yapı
lıyor, şu yapılıyor, bu yapılıyor; ama gazetelerde okuyoruz; vatandaşlar bunu böyle iddia edi
yor, hatta sayın valinin şahit gösterdiği insanlar "Evet, olay doğrudur" diyor; Sayın içişleri 
Bakanı, "Bu olay provokasyondur, bu olay doğru değildir" diyor; ama bunu basına diyor. Sa
yın İçişleri Bakanımız, Meclisi bir ciddiye alsa da, buraya çıkıp "ey arkadaşlar, sayın milletve
killeri, her ne kadar basında/güneydoğuda 6 tane vatandaşın suçsuz olarak öldürüldüğü söy
leniyorsa da, bize göre, işin gerçek yönü budur" diyerek bilgi dahi vermiyorsa, böyle bir olayın 
olup olmadığını, partiler kendi imkânlarıyla yöreye heyetler göndererek, o yörede bulunan mil
letvekili arkadaşlarımız, hatta İktidar Partisinden, bir tanesi, "Bunlar benim akrabam" diye
rek kendi imkânlarıyla araştırıp bulmaya kalkarsa, bunlar, birtakım yakıştırmalarla, birtakım 
yanlış ithamlarla, yanlış sonuçlarla, Hükümeti karşı karşıya bırakır. Esasen, bu olaylar içeri
sinde kaybolmuş, olaylara hâkim olmaktan ziyade, onun peşine takılmış sürüklenip giden, acz 
içindeki Hükümeti, bir de bu işe Meclisi katması anlamına gelir. 

Bu iş, Büyük Millet Meclisinin derhal elkoymasını gerektirecek boyutlara varmıştır; za
manı da geçmektedir. 

Biz, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, ülkemizin, demin konuşmamın başında söylediğim 
gibi, her bir karışını, ecdat kanıyla suladığımız ülkemizin bir kör taşını bile kimseye vermeyiz, 
kimsenin alıp götürmesine razı olmayız. (DYP sıralarından alkışlar) 

Bunun yanında, orada yaşayan vatandaşlarımızın kılının, saçının bir telinin dahi, haksız 
yere, kanunsuz yere incinmesine razı olmayız; olmayacağımız için de bu önergede müspet oy 
kullanacağız. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sizlerden istirhamımız, bu önergenin kabulü suretiyle, artık, bölücü eşkiyanın savaş tak
tikleri uygular gibi, bir de yıkıcı propaganda yapmasına; dönüp "Bak işte, siz oradan milletve
kili de seçtiniz; ama Meclisteki bir siyasî parti grubu sizin derdinize bakmıyor, sizinle ilgilen
miyor, sizi vatandaş yerine koymuyor" demesine engel olmanızdır. Takdir sizindir; ister katı
lırsınız, ister katılmazsınız; ama eğer, ülkenin bu bölgesinde bu olaylar böyle sürüp gider ve 
sonunda bugünkünden daha vahim sonuçlar doğarsa, yani kendi eskerini, kendi vergisini top
ladığını söyleyerek Robin Hoodculuk oynayan eşkiya, bu sözleri ile bir gün gönüllü adamlar 
bulursa, bunun sorumlusunun, herkesten önce, Anavatan Partisi Grubunun saygıdeğer üyeleri 
olacağını, burada üzerine basarak belirtmek istiyorum. 

Hepiniza saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topçu. 
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Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Hasan Çakır. 
ANAP GRUBU ADINA HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; SHP'nin sayın milletvekilleri tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen, 
10.11.1988 tarihli Meclis araştırması önergesiyle ilgili olarak, Grubumun görüşlerini belirtmek 
üzere huzurlanmza gelmiş bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce, Sayın Başkan ve de
ğerli arkadaşlarımı saygıyla selamlarım. 

SHP'nin 50 sayın milletvekili tarafından verilen önerge dikkatle tetkik edildiğinde, Ana
yasanın 13 üncü maddesinde belirtilen temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasında Anayasaya 
aykırı hareket edildiği; yine Anayasanın 15 inci maddesinde belirtilen savaş, seferberlik, sıkı
yönetim ve olağanüstü hallerde dahi, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükleri ihlal et
memek kaydıyla kişinin yaşama haklarına, maddî ve manevî varlığının bütünlüğüne dokunu-
lamayacağı belirtildikten sonra, olağanüstü halle idare edilen illerimizde, Anayasanın 13 ve 15 
inci maddesinin ruhuna aykırı hareket edildiği ve oradaki vatandaşlarımızın temel hak ve hür
riyetlerinin ortadan kaldırıldığı iddia edilmekte ve sonra da, muhtelif sebepler ileri sürülerek 
Meclis araştırması açılması talebinde bulunulmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, senelerdir, ciddî olaylar vuku bul
maktadır. Ciddî olayların vuku bulduğu, inkârı mümkün olmayan bir gerçektir. Bu olayları 
tetkik ve tahlil ederken, meselelere iktidar-muhalefet açısından bakmamak, devletin varlığı, 
vatanın bütünlüğü, milletin selameti yönünden olayları değerlendirmek ve ona göre bir hü
küm vermek gerekir. Maalesef, Anayasamızın 119, 120, 121 ve 122 nci maddelerinde belirtilen 
hususlar nazarı itibara alınmaksızın, sadece Anayasanın 13 ve 15 inci maddelerinden bahset
mek suretiyle konuyu istismar ederek başka türlü izah etmek, memleketimizin yararına değil
dir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Zaten sizin davranışlarınız bölücülüğü teşvik ediyor. 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Sabredin, biz sizi rahatça dinledik, hiç müdahale etme

dik; efendi efendi oturun, dinleyin. Dinleyin, cevabınızı vereceğim. 
Değerli milletvekilleri, olayların evvelini iyi bilmek gerekir. Osmanlı imparatorluğunun 

son zamanlarında, Sultan Abdülhamit Han Hazretleri zamanında, dış güçler tarafından baş
latılan olayları... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Hain o, hain. 
BAŞKAN — Rıza Bey, lütfen... 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Sana göre hain, bana göre vatan evladıdır; en vatansever 

evlattır. (ANAP sıralarından alkışlar) 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Vay be!.. 
BAŞKAN —- Sayın Yılmaz, lütfen, hatibin sözünü kesmeyelim. 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — O, sana göredir; bize göre, vatansever bir devlet büyüğü

dür, Osmanlı Devletinin bir büyüğüdür. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) —- Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, bundan sonra söz hakkınız var, lütfen o zaman konuşun. 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Cumhuriyetin kurulmadan önceki Atatürk ve arkadaşla

rının istiklal Harbini başlattıkları zamandaki sömürgeciler tarafından Doğu Anadolu'da baş
latılan ve çıkarılmak istenilen olayları iyi bilmek gerektiğini, Atatürk devrinde Doğu Ana-

— 193 —. 



T.B.M.M. B : 12 4 . 10 . 1989 0 : 1 

dolu'da meydana gelen olayları, tnönü zamanında Doğu Anadolu'da çıkarılmak istenilen olayları 
ve bu olayların gerekçelerini iyi bilmek lazım, öğrenmek istiyorsanız, tnönü zamanında Doğu 
Anadolu'nun Bölge Valiliğini yapmış olan Devlet adamı Avni Doğan'ın Doğu Anadolu mev
zuundaki yazılarını okumanızı tavsiye ederim. 

Doğu Anadolu'daki, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki cereyan eden olayları on 
senelik bir zaman içerisinde alıp, tetkik ve tahlil etmek ve buradan Hükümeti tenkit etmek, 
hiçbir zaman, memleketin yararına değildir. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Onu sen mi takdir ediyorsun? 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Bilhassa, sureti haktan görünen; fakat olayları SHP'li ko

nuşmacının istikametinde değerlendiren Doğru Yol Partisinin değerli temsilcisine şunu belirt
mek isterim. Burada ifade edildiği gibi, olaylar on senelik değil, yirmi seneliktir. 12 Eylül hare
kâtı başlatıldığı zaman, Türkiye bir kardeş kavgası içerisinde idi. Türkiye'de kurtarılmış bölge
ler var idi. 12 Eylül sabahına kadar S 500 insan öldürülmüştü. 12 Eylülden önce binlerce gü
venlik mensubu bu vatan için canını vermişti. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Bakan öyle demiyor ama... 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — önerge ile ne alakası var? Sayın Bakanı dinlemediniz mi? 
RİZA YILMAZ (Ankara) — Kendi Bakanınızı dinlemiyorsunuz. 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Şimdi 12 Eylülden önceki olaylarla, 12 Eylülden sonra Gü

neydoğu Anadolu Bölgesinde cereyan eden olayları birbirinden kesin olarak ayırmak gerekir. 
Çünkü, 12 Eylülden önceki olaylar, kardeşin kardeşi vurması, kurtarılmış bölgelerin ihdası ve 
memleketin bütünüyle parçalanması ile karşı karşıya idi. 

12 Eylülden sonra, bilhassa 1984 yaz aylarından itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
meydana gelen ve devam etmekte olan olaylarla, 12 Eylülden önce meydana gelen olayları aynı 
görürseniz hata edersiniz, yanlış neticeye gidersiniz ve isabetli tedbir alamazsınız. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Bakan ayırt ediyor. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — İçişleri Bakanı ayırt ediyor. 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 1984 

tarihinden itibaren olayların değişik istikamette meydana geldiği, o tarihten 19 Temmuz 1987'ye 
kadar o bölgenin sıkıyönetimle idare edildiği, 1987 tarihinden günümüze kadar da olağanüstü 
hal ile idare edildiğini hepimiz biliyoruz. Anayasanın 121 inci maddesine göre, bu konular 4 
ayda bir Yüce Meclisin huzuruna geliyor, burada muhalefetiyle iktidarıyla rahatça konuşulu
yor ve Yüce Meclisin takdiri üzerine, olağanüstü hal 4 ay uzatılıyor. Bu konularda gerek muha
lefet, gerekse iktidar temsilcileri görüşlerini açıkça belirtiyorlar. 

Bugüne kadar, muhalefetin, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki olayları tetkik ve tahlil eder
ken, olayları daima ekonomik, sosyal ve kültürel sebeplere bağlamasını katiyen tasvip etmiyo
rum ve doğru bulmuyorum. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bakan söylüyor. 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Olayların çıkışını ekonomik sosyal ve kültürel sebeplere 

bağlarsanız, devleti yıkmak isteyen, milleti parçalamak isteyen, devletin varlığına ihanet eden 
dış güçlere ve onların yurt içindeki maşalarına prim vermiş olursunuz. (SHP ve DYP sıraların
dan gürültüler; ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sataşıyor. 

BAŞKAN — Sayın Atalay; sizin önerge sahibi olarak söz hakkınız var, bunların hepsini 
cevaplandıracaksınız. 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — Olayların nedeni ekonomik olsaydı... Bu milletin, cumhu
riyetini kurduğu 1923 yılından bu zamana kadar ölüsüne kefen, dirisine bez bulamadığı za
manlar oldu; ekmeğine tuz, lambasına gaz bulamadığı zamanlar oldu; hastasına ilaç, köyüne 
yol bulamadığı zamanlar oldu... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ezberlediğin şeyleri okuma, başka şeyler söyle, bunlardan 
bıktık. 

HASAN ÇAKIR (Devamla)... Köyünde ilkokulunu, ilçelerinde ortaokulunu, illerinde de 
liselerini bulamadığı zamanları yaşadı; hem bir bölge olarak değil, yurt çapında yaşadı ve bu
na benzer olayların hiçbiri vuku bulmadı. 

Eğer olaylar ekonomik ve sosyal sebeplerden dolayı olmuş olsaydı, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde meydana gelen olayların daha vahimi eskilerde olması lazımdı. Şurası bir gerçek 
ki, Türkiyemiz, 66 sene içerisinde, her 10 senede bir, geçmiş 10 seneyle mukayese edilmeyecek 
şekilde ilerlemekte, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmektedir. Daha 20-30 sene önce
sine kadar şehirlerimizde bile bugünkü telefonlar ve elektrik hayal iken, yurdumuzun en ücra 
köşelerine kadar her türlü hizmet gitmiştir. Demek ki olayların sebebi, ekonomik, kültürel ve 
sosyal değildir. (DYP sıralarından gürültüler) 

İLHAMÎ BÎNÎCÎ (Bingöl) — Başbakan bunu kabul ediyor mu? 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Size bir konuyu daha ifade etmek isterim. İnsanların var 

olduğu zamandan, insanların birlikte yaşadığı zamana kadar sosyal, ekonomik ve kültürel me
seleler var olacak ve devam edecektir. Ekonomik, sosyal ve kültürel meseleler her toplumda 
var olacağına göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki olayların meydana gelmesini meşru mu 
kabul etmek lazım? Demek ki, olayların varoluşu ekonomik, sosyal ve kültürel değildir. 

İkincisi, olaylar ekonomik, sosyal ve kültürel sebeplere bağlı olmuş olsaydı, bugün mille
tin alınteriyle kazandığı kazancından yapılan okullar yakılır mı; sağlık ocakları yakılır mı; yol
ları yapan araçlar tahrip edilir mi; köyüne eğitim götüren, kültür ve irfan götüren öğretmen 
öldürülür mü; köyüne sağlık hizmeti götüren sağlık personeli öldürülür mü?.. Köyüne huzur 
ve güven vermek isteyen emniyet mensupları, güvenlik mensupları caniyane öldürülür mü, müm
kün mü? Mümkün değil... O halde olayların çıkış sebebi, bugün olduğu gibi, asırlar önce de 
sosyal, kültürel ve ekonomik değildir. Olayların sebebi, ideolojiktir... ideolojik. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmak ve parçalamak isteyen, Türkiye'yi güçlü bir devlet 
olarak görmek istemeyen dış güçler, kullandıkları bir avuç hain marifetiyle Güneydoğu Ana
dolu Bölgemizde, hiçbirimizin arzu etmediği bu nahoş hadiselerin meydana gelmesine sebep 
olmaktadırlar. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Bu dış güçler hangileri söylesene; öğrenmeye ihtiyacımız var. 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım... 
AHMET ERSÎN (İzmir) — önündeki yazıya bakmadığın için, sapıtıyorsun... 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Şimdi Güneydoğu Bölgemizde bu tür olaylar olmaktadır. 

Biraz önce parti grupları adına konuşan arkadaşlarımızın ifade ettikleri gibi, sıkıyönetim, sı
kıyönetimden sonra olağanüstü hal, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerin gerektirdiği olağa-
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nttstü durumlar, gerçekten orada yaşayan vatandaşlarımızı sıkıntıya sokmaktadır, burada bu
nu söylemek başkadır, orada bu şartları yaşamak başkadır. Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerin 
gerektirdiği namüsait şartlar içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın ne gibi sıkıntılar çektikleri
ni çok iyi anlıyor ve takdir ediyoruz. Bunun için, Hükümet olarak her türlü tedbiri alıyoruz. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde meydana gelen olaylar dış kökenli ve ideolojiktir. Bunun 
için devleti yıkmak, ülkeyi parçalamak isteyenler, doğrudan doğruya Türk emniyet güçlerinin 
karşısına çıkmaya cesaret edemedikleri için ve bu cesareti hiçbir surette kandilerinde göreme
dikleri için vurkaç taktiği ile vatandaşları mağdur etmekte, emniyet ve güvenlik güçlerine zarar 
vermek istemektedirler. 

Devletimizin ve güvenlik güçlerimizin erişmiş olduğu her türlü gücü, orada bu olayları 
meydana getiren hainlerle her zaman başa çıkmaya muktedirdir, katkat da üstedir; ancak bu 
hainler orada gerilla taktiği uygulamakta; gündüz külahlı, gece silahlı gezmekte; gündüz ku
zu, gece kurt olmaktadırlar. 

Buraya geliyorsunuz, devlet güvenlik güçlerinin vatandaşın malı, canı, namusu ve ırzı için 
almış olduğu tedbirlerin neticesini, acı acı tenkit ediyorsunuz; ama devlet güvenlik güçlerinin 
oradaki vatandaşlarımızın burunlarının kanamaması, malı ve canının zarara uğramaması, ır
zının korunması için kendi canını, malını ve kendi hayatım feda ettiğini burada ifade etmek 
istemiyorsunuz. Bugüne kadar yüzlerce güvenlik mensubu, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 
kardeşlerinin canı, malı ve namusu için hayatını seve seve feda etmektedir. 

Bu olaylar bu şekilde devam ederken, elbette vatandaşlarımızdan bazıları da mağdur ola
caktır. Gönül arzu eder ki, vatandaşlarımızın hiçbiri hele hele masum ve suçsuz olan vatandaş
larımızın hiçbirinin kılına zarar gelmemesi gerekir; ama uygulanan hainane taktikler sebebiy
le, bunlar, istenilmese de meydana gelmektedir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Kendi milletvekilleriniz ne söylüyor? kendi milletvekilleriniz 
gitti yerinde inceledi... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
Sayın Çakır, süreniz doldu, lütfen toparlayınız. 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Toparlayacağım efendim. 
Değerli milletvekilleri, şimdi bir konuya temas etmek istiyorum. Bu da, geçici köy koru

culuğu meselesi ve bir de bölge valiliği meselesidir. Geçici köy koruculuğu, Güneydoğu Ana
dolu Bölgesi için yeni ihdas edilmiyor ki... Köy koruculuğu, Türkiyemizin 41 köyünde ve bağlı 
birimlerinde, cumhuriyetin kuruluşundan itibaren var. Hatta, Osmanlı imparatorluğunun son 
zamanlarından itibaren var. Köy koruculuğu var... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — O, köy bekçiliği köy... 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Köy korucuları, köylünün malını, canını, namusunu ko

rur. Devlet, bunlara silah verir. Devlet, bunlara demirbaşa kayıtlı silah verir. Güneydoğu Ana
dolu Bölgesinde, biraz önce Doğru Yol Partisi adına konuşan arkadaşımın ifade ettiği gibi, 
12 Eylülden sonra bütün köylerimizde, ruhsatlı ruhsatsız silahlar toplanmış, hiçbir köyümüzde 
silah yok. Hiçbir köyde silah olmadığını bilen hainler, vatan hainleri, bölücüler, ırz düşmanla
rı, silahsız köylere, uygun gördükleri zamanda, elini kolunu sallayarak, kolayca girmekte ve 
istediklerini -genç, yaşlı, kadın, çocuk demeden- katletmektedirler. Devlet, köyünü en iyi bi
len, köyünün insanlarını, malını, canını en iyi şekilde koruyabilecek olan, o köyden güvendiği 

' — 196 — 



T.B.M.M. B : 12 4 . 10 . 1989 0 : 1 

insanlara, eğittiği insanlara, devletin silahını, güvenlik güçlerinin kontrolü altında vermekte
dir; fakat mesele bu değil. Bakın, açıkça söyleyeyim. 

CUMHUR KESKtN (Hakkâri) — Buna siz de inanmıyorsunuz. 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Mesele, köy koruculuğu meselesi, hainleri caydırma konu

sunda, bölücülere köyleri bastırmama konusunda fevkalade caydırıcı bir unsur olmuştur. Bu 
sebeple, Avrupa'da bu hainler, bu bölücüler, köy koruculuğu mevzuunun şiddetle aleyhinde 
bulunmakta ve her yerde bildiri yayınlamaktadırlar; ama maalesef, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine kadar gelmiş olan bazı milletvekilleri de onlarla aynı kanaati taşımaktadırlar. Buyurun 
okuyayım... 

ÎLHAMÎ BÎNÎCt (Bingöl) — Teessüf ederim... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Terbiyesizlik etme utanmaz adam... O nasıl söz?.. 

BAŞKAN — Sayın Çakır, süreniz doldu, bitirin lütfen... (SHP sıralarından gürültüler) 
İLHAM t BlNÎCÎ (Bingöl) — Sayın Başkan, öyle laf olmaz, o sözünü tashih etsin lütfen... 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Bir dakika, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, süreniz doldu... 

İLHAMt BtNtCt (Bingöl) — Sayın Başkan, bu Meclise hakarettir. O sözlere ancak ken
disi layıktır. Bunu nasıl söyler? 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, o sözlerini lütfen geri alsın... (SHP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika... Sayın Atalay... 
Sayın Çakır, sözünüzü tashih edin... 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Bir dakika efendim... 

BAŞKAN — Hayır efendim... Sözünüzü çok iyi bir şekilde tashih ediniz. Dikkat ettim. 
"Dışarıdaki bölücülerle Millet Meclisine..." 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — Bir dakika efendim... 
Köy koruculuğunun... 

ÎLHAMt BÎNtCÎ (Bingöl) — Bu sözlerini geri alsın efendim... Meclisten özür dilesin... 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Binici... 
Sayın Çakır, tekrar ediniz... Anladığım kadarıyla şöyle dediniz: "Yurt dışına kaçmış olan 

bölücülerle, maalesef, Millet Meclisine kadar gelmiş olan aynı fikirde..." demek istediniz... 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — Hayır efendim, öyle demedim... 

BAŞKAN — Lütfen tashih ediniz... Tashih ediniz... 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — Efendim, tashih şöyle edeyim... 

BAŞKAN — Tashih ediniz... 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — Müsaade buyurun Sayın Başkanım... 
Köy koruculuğunun ihdası mevzuunda bu gerillacılar, bu bölücüler, bu vatan hainleri Av

rupa'da ve yurt. dışında çıkarmış oldukları bildirilerle, koruculuk ihdasının aleyhinde bulun
maktadırlar. Aynı şekilde, yani köy koruculuğunun ihdası mevzuunda, bazı milletvekili olmuş 
arkadaşlar da aleyhinde bulunmaktadırlar... 

İLHAMt BtNtCt (Bingöl) — Yalan söyleme; öyle konuşmadın. * 
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HASAN ÇAKIR (Devamla) — Müsaade edin, izah ediyorum... 
SALtH SÜMER (Diyarbakır) — Yalan söylüyorsun... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — lUtanaklardan okuyacağız, bakalım öyle mi dedin... Yalan 

söylüyorsun... 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Tutanaklardan... 
BAŞKAN — Sözünüzü bitirin Sayın Çakır... 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Müsaade buyurun efendim... 
BAŞKAN — Efendim, vaktimiz doldu... 
İLHAMI BÎNtCt (Bingöl) — Sayın Başkan, bir milletvekili böyle söz söyleyemez... > 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Hiçbir milletvekili senin gibi sabıkalı değil... Sen sabıka

lı bir adamsın... 
BAŞKAN — Bağlayın efendim... 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Müsaade buyurun... 
Sadece... 
İLHAMt BİNİCİ (Bingöl) — Sen o şekilde konuşamazsın, sözlerini tashih et... 
BAŞKAN — Tashih etti Sayın Binici... 
SALtH SÜMER (Diyarbakır) — Hiç kimse onlara arka çıkmamıştır. Yalan söylüyorsun. 

Yazıklar olsun sana, yazıklar... 
BAŞKAN — Sayın Çakır, bitirin sözünüzü... Lütfen... 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Efendim, bağlayacağım... Şunu bitireyim... Lütfen sustu

run... Bağlayacağım... 
İLHAMt BtNtCt (Bingöl) — Sayın Başkan, lütfen o sözünü tashih etsin... 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... (SHP sıralarından 

gürültüler) 
Müsaade buyurun okuyorum... 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde konuştuklarınızı söyleyeceğim. Bağırmayın!.. 
BAŞKAN — Sayın Çakır... Sayın Çakır, sözünüzü bitirin lütfen... 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Sayın Başkan, bitireceğim... Susturun, bitireyim... 
SALtH SÜMER (Diyarbakır) — Onlara kimse arka çıkmamıştır... 
BAŞKAN — Sayın Sümer, bir dakika... (SHP sıralarından gürültüler) 
İLHAMI BtNtCt (Bingöl) O sözünü tashih etsin. Ayıptır... 
BAŞKAN — Sayın Binici, bir dakika... Sözünü bitirecek şimdi... Fuat Bey'e söz verecek... 

Bir dakika... Bir dakika... 
İLHAMÎ BtNtCt (Bingöl) — Lütfen, Sayın Başkan, o sözlerini geri alsın; bu Mecliste, 

bu kürsüde böyle laf olmaz. (SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Efendim, tashih etti... 
İLHAMt BtNtCt (Bingöl) — Böyle bir söz kullanamaz. 
BAŞKAN — Tashih etti Sayın Binici, tashih etti. 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Bir milletvekilinin 10.3.1989 tarihli bir konuşması : "Sa

dece İdil'de 700 tane köy korucusu eli silahlı bulunmaktadır. Bunlar birer cani demektir. De
ğerli arkadaşlarım, sizlerin hakkınızı Avrupa'da savunduğum için bir partiden atıldım." 

—. 198 — 



T.B.M.M. B : 12 4 . 10 . 1989 O : 1 

Başka bir milletvekilinin konuşmasından; "1930'larda ne ise, bugün de odur. Bugün ceza
evlerinde durum odur. O gün İstiklal Mahkemeleri ne ise, sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik Mah
kemeleri de odur. Köy korucuları, size sesleniyorum..." 

M. ALÎ EREN (istanbul) — Yalan mı?.. 
İLHAMI BlNÎCt (Bingöl) — Yüz karası; Meclisin yüz karasısın sen. (SHP sıralarından 

gürültüler) 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — "... Köy korucuları, size sesleniyorum; sizi, birbirinizi kır

dırıp öldürmeniz için elinize silah verdiler. Elinizdeki silahları götürüp teslim edin." 

Devlet, köy korucularına silahları, vatandaşı korusun diye teslim etmiştir; birbirini kırdır
sın diye değil. Anadolu'dan, Trakya'dan, muhtelif vilayetlerden, kardeşinin hayatım, malını 
korumak için eline silah alıp giden kardeşlerimiz kırıldığı, şehit edildiği zaman bir şey olmaya
cak, köy korucusu hayatını, köyünü korumak için, köye baskın için gelen hainleri öldürdüğü 
zaman, birbirini kırdırmak mı olacak? 

Sayın milletvekilleri, size sesleniyorum; anlayışlarınıza, bilgilerinize sunuyorum. 

M. ALÎ EREN (İstanbul) — Savaş mı var, seferberlik mi var? 
BAŞKAN — Sayın Çakır, lütfen bitiriniz... 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Atatürk düşmanı... 
İLHAMI BİNİCİ (Bingöl) — Yobaz... 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Atatürk düşmanı. 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Güneydoğuda meydana gelen olaylara... 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sabıkalısın sen; hiçbir milletvekili senin gibi sabıkalı de

ğil burada. Sen, bu Meclisin yüzkarasısın. 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — Güneydoğuda meydana gelen olaylara muhalefet, devamlı 
olarak değişik açıdan bakmaktadır. Hükümet olarak, vatandaşın canına, malına zarar 
gelmeden... 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Çakır, lütfen bitiriniz. 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — ... Vatandaşın, en ufak bir zarara maruz kalmadan alınan 

her türlü tedbirleri tasvip ediyoruz, önerge sahiplerinin vermiş oldukları Meclis araştırmasını, 
Anavatan Partisi Grubu olarak uygun bulmuyoruz ve bunun için ret oyu kullanacağız. 

Saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar, SHP sıralarından gürültüler) 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sabıkalı herif. Katilsin sen, katil. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — Atatürk düşmanı, utanmaz. (SHP sıralarından gürültüler) 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Ben Atatürk çocuğuyum, cumhuriyet çocuğuyum... 

BAŞKAN — Sayın Çakır... 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Katilsin sen. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — O kürsüyü nasıl işgal ediyorsun sen, Atatürk düşmanı? 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Siz kendinize bakın. 
AHMET ERSİN (İzmir) — Bu Meclisin yüzkarasısın sen. 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Partisi Grup Bâşkanvekili Sayın Hasan Fehmi Gü
neş Beyin, "Devlete ihanet eden .dış güçlere destek oluyor" gerekçesiyle gruba sataşılma-
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sından dolayı söz istemi vardır, önce bu istemi yerine getiriyorum. Çalışma süremiz dolmuştur, 
bundan dolayı, Sayın Atalay'a son sözü kullanma hakkını belki yarın verebileceğim. (SHP sı
ralarından "olmaz" sesleri, gürültüler) 

Efendim, sataşmadan dolayı söz veriyorum. 
Buyurun Hasan Bey. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri, bu tür toplantılar ve bu tür tartışmalarla hayırlı bir noktaya gidemeyiz. 
Sayın Çakır'ın konuşmasını gerçekten talihsiz bir konuşma olarak kaydetmemiz gerekir; 

gerçekten talihsiz bir konuşmadır. Ben, Anavatan Partili değerli arkadaşlarımın çoğunun bu 
konuşmaya katılacaklarını sanmıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, vatana ihanet eden hainlere destek olmayı bize yakıştırmak yanlış
tır, haksızlıktır, tsyan ediyorum buna.- Buna isyan ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Kendisi haindir. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Hain kendisi. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Buna isyan ediyorum... Haksızlıktır. Vatansever

likte yarışa çıkarsak, inanın hiçbirinizden geri değiliz; hiçbirimiz, birbirimizden geri değiliz. 
Sayın Çakır orada tekelcilik kurmamalıdır. Hele Atatürk'le, bir Han benzetmesiyle yaptığı, 
her cumhuriyet çocuğunun vicdanını sızlatacak benzetmeye de isyan ediyorum. (SHP sırala
rından alkışlar) 

Bu Parlamento, Türkiye Cumhuriyetinin Parlamentosudur. Atatürk'le, cumhuriyetle baş
layan Parlamento. Biz, bunun üyeleriyiz, önce onu, onun kişiliğini korumak zorundayız. Sa
yın Çakır, o görüşlerini burada savunamazsın. 

Değerli arkadaşlarım, bizim ortak niteliğimiz, cumhuriyet çocuğu olmaktır, Atatürkçü ol
maktır. Bu Parlamentonun kişiliği de odur. Onu yaralatmayız, onu lekeletmeyiz, ona, onun 
üzerine gölge düşürmeyiz; orada duyarlı olmak zorundayız. Vatana ihanet edenlere hain gö
züyle bakarız, hiçbirine destek olmayız, olunmasına müsaade etmeyiz, göz yummayız, karşı 
çıkarız, lanetleriz; ne görevimiz varsa yaparız. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Onu, 
gelin beraber yapalım" diye, bu oturumun başında yalvardım size. Yalvardım; ortak çözüm 
arayalım, orada vatanın bütünlüğüne, toprak bütünlüğümüze, ulusal bütünlüğümüze yönelik 
tehlike var, ona birlikte çözüm arayalım, karşı çıkalım; ulusal bir sorun karşısında, ulusal bü
tünlüğümüzü simgeleyelim, ortaya koyalım, ilan edelim istedim. Siz, bunun arkasından çıkar 
bize, "Siz, vatana ihanet edenlere destek oluyorsunuz" diye nasıl dersiniz? Değerli arkadaşla
rım, bu haksızlık... Bu haksızlığı kabul etmiyorum. Grubum adına kabul etmiyorum. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Konuşmamı tahrif ediyorsunuz. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanımız çıktı, ko
nuştu ve çok dikkatle dinledim. Sayın Bakanımız konuşmasında, "15 Ağustos 1984 Eruh olay
larıyla güneydoğu olayları başlamıştır" buyurdular. 

Sayın Çakır da çıktı, bize döndü, konuyu Abdülhamit Han Hazretlerinden başlatarak... 
SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Onun torunudur. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — ... 12 Eylülle, şimdiki olayları sakın ha, (bize dön

dü) zinhar ayırt etmeyin, ikisi beraberdir" dedi. önce aranızda bir anlaşın, sonra bizimle ko
nuşun. Ayırt edecek miyiz?.. Farklı mı? Farklı... 

Birincisi ülkenin bütünlüğüne, demokrasimize, çağdaşlaşmamıza yönelik genel nitelikte 
terördü; şimdiki, bölgesel, bölücü şiddet eylemidir. Bunu kafanızda tutmanızda yarar var. 
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HASAN ÇAKIR (Antalya) — Aynı şeyi söylüyoruz. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Aynı şey değil. 
Şimdi anlıyorum ki, güneydoğuda neden başarısız oluyoruz. Sayın Çakır gibi, hâlâ anla

mamakta ısrar edersek başarılı olamayız. (SHP sıralarından alkışlar) O kadar farklı şeyler ki, 
biri devlete, demokrasiye, çağdaşlığa yönelik; biri bölgeye yönelik. Biri toprak bütünlüğümüze 
yönelik, biri devletimize yönelik; aynı şey değil. O kadar aynı değil ki, onun için farklı. Sayın 
Bakan anlattı, herhalde Sayın Bakan bu işin uzmanlarıyla, bu işi bilenlerle beraber oturdu ko
nuştu ve bu konuşmayı yaptı; yani o kadar farklı. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, Sayın Çakır beni bağışlasın, Ben, yine de bu Meclise yakışır 
düzeyi korumaya çalışıyorum ve bu tür konuşmaların olmamasını temenni ediyorum; bize ya
pılan sataşmayı da düzeltmiş oluyorum. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sayın Başkan, sataşma var, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Atalay; önerge sahibi olarak buyurun. 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sayın Başkan, konuşmam tamamen yanlış anlaşıldı; dü

zeltmek istiyorum. (SHP sıralarından "otur, otur" sesleri.) 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Bir dakika... 
Efendim, ben sataşma tespit edemedim ve Sayın Atalay'a söz verdim. Buyurun Sayın Atalay. 
Sayın Atalay, çalışma süremizin bitmesine az bir zaman kaldığı için süreye riayet etmenizi 

rica edeceğim. 
FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Peki Sayın Başkanım. 
Sayın milletvekilleri, biraz önce Anavatan Partisi Grubu adına konuşan sayın konuşmacı, 

çok büyük bir talihsizlik içerisinde Atatürk Türkiyesinin Yüce Parlamentosunu zan altında bı
rakmıştır. 

Ben, konuşmamın başında, tartışamayacağımız kadar çok açık ve net temel faydalarımı
zı, temel ilkelerimizi vurguladım ve aman sakın ola ki, bu iddiaları geleneksel yaklaşımlarınız
la, "dış güçler, dış mihraklar" gibi birtakım suçlamalarla başka yere götürmeyin dedim. Ülke
nin bütünlüğü, cumhuriyetin temel ilkeleri konusunda kimse kendisini daha fazla vatanperver 
göremez; ama bir yandan Abdülhamit Han'dan sloganlar, sözler ileri sürecek.... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Dedesi, dedesi... 
FUAT ATALAY (Devamla) — ... Arkasından, cumhuriyetin temel ilkeleri, cumhuriyet Tür

kiyesinin vatanperverliği konusunu kendi ipoteği altına alacak... Bunda samimî olmadığı çok 
açık bir şekilde bellidir sayın milletvekilleri. 

Alışılagelmiş yöntemlerle, Türkiye'de birkısım siyasal güçler, özellikle Anavatan İktida
rında meselelere yanlış bakan siyasal eğilimler, gerçekleri görememenin, sorunları çözememe-
nin aczi içerisinde bu konuları dikkatli bir şekilde ortaya koyan siyasetçilere çamur atmayı âdet 
haline getirmiş bulunmaktadırlar. Ne zaman ki Türkiye'deki gerçeklerden bahsetseniz, ne za
man ki Türkiye'deki Doğu Anadolu'daki baskılardan bahsetseniz, işkence iddialarından bah
setseniz, "Dış güçler", "Dış mihraklar" lafları ortaya atılıyor. (ANAP sıralarından "Yalan 
mı?" sesleri) 

FUAT ATALAY (Devamla) — Yalansa, gerçekler burada çantamızda, dosyamızda, işken
ce iddiaları ortada.... 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın Başkan, bunların sataşmayla ne ilgisi var? 
FUAT ATALAY (Devamla) — Eğer yalan olduğu konusunda en ufak bir kuşkunuz varsa, 

bu araştırma önergesini kabul edersiniz... 
BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Atalay... 
Sayın Bozkurt, ne söylediğinizi anlamadım? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Bunların sataşmayla ne ilgisi var efendim? 
FUAT ATALAY (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Silopi olayları konusunda niye rahat

sız oluyorsunuz? 6 tane suçsuz vatandaşın öldürüldüğü iddiası var; biz, bu bir iddiadır diyo
ruz. TRT, televizyonda açıklama yapıyor, ertesi gün Sayın Bakan, hiçbir soruşturma yaptırma
dan "bu kişilerin saat 02.00'de öldürüldüğünü" iddia ediyor. Aradan bir gün daha geçiyor, 
bölge valisi "soruşturmanın sabah saat 06.00'da sona erdiğini" söylüyor. Yani, Sayın Bakanın 
açıklamasından bir gün sonra. Sayın Bakan, iddiaları çürütmek için ölüm saatleri konusunda 
sabaha doğru bir öteleme yapıyor ve diyor ki, "Kimse 02.00'de Silopi'ye pazara gitmez." Bu
nu iddia eden mi var? Arkasından iddialar ortaya çıkıyor ve Sayın Kozakçıoğlu "yeni bir so
ruşturma açtığını" iddia ediyor. 

Sayın milletvekilleri, biz, Türkiye Cumhuriyetinin birliği, bütünlüğü ile vatanperverlik ko
nusunda kendimizi tartıştırmayız. Ülkeyi yabancı sermayeye peşkeş çeken, Türkiye'de Suudi 
Arabistan finans çevreleriyle kol kola gezenlerin kimler olduğunu biliyoruz. 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — Sayın Başkan, sataşma ile ne alakası var bunların? 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Sayın Başkan, bunların sataşmayla ne alakası var? 

Lütfen... 
FUAT ATALAY (Devamla) — Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyetinin temel ilkeleri konu

sunda, Atatürk Türkiyesinin temel prensipleri konusunda tartışma götürmeyiz. Sözlerimin ba
şında da "belirttiğim gibi, vatanperverlik konusunda kimse birbiriyle yarışmasın. 

Bu anlamda, sayın sözcünün söylediklerinin Yüce Parlamento için ciddi ve yüzkızartıcı 
bir ifade olduğunu belirtiyor, bunun düzeltilmesi dileğinde bulunuyor ve Genel Kurul üyeleri
ne saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sayın Başkan, bir dakika lütfen... 
BAŞKAN — Sayın Çakır, çok az zamanımız kaldı; lütfen... 
Sayın milletvekilleri, evvela bir hususu tashih etmek istiyorum. Sayın Atalay sataşmadan 

dolayı söz almamıştır, önerge sahibi olarak son sözü almıştır. 
Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Etmeyen

ler... önerge kabul edilmemiştir. 
Komisyonlara üye seçimini yapmak ve gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, S Ekim 

1989 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.55 

• — 
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1. — Komisyonlara üye seçimi. 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Zonguldak Milletvekilli Tevfik Brtüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını iktisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyutlarıyla 
incelemek ve bu konuda alınması gereikli tedbirleri tespit eitlmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca btir Meclis araşıtırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/46) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü Hal 
Bölge Valiliği kapsamına giren illerdekü bazı uygulamaların neden olduğu sorunları 
ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca b&r Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/47) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık siste
mindeki sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollarım tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca blır Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin' önergesi (10/48) 

4- — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorunlara getirilecek çözüm yollarını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 indi, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 
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5. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafine
risine ait pay senetlerinin yabancılara satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sakınca
lara neden olacağı iddialarını tespit etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelenmemesi 
için tutarlı bir politika oluşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasınla ilişkin önergesi (10/51) 

6. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 15 arkaldaşının, madencilik 
sektörünün içinde bulunduğu sorunları ve bu sorunların nedenlerini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

7. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik kazala
rının nedenlerini ve trafik kazalarının önlenebilmesi içini alınması gerekli tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

8. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün sorunları konusunda Anayasanın. 98 indi, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genıel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

9. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta 
sık sık zam yapılmasının nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasınla 
ilişki K önergesi (10/54) 

10. — İzmir Milletvekilli Ahmet Ersin ve 44 arkadaşının, izmir Büyük Kanal 
Projesi ile Körfez temizliği için yapılan çalışmaları ve harcamaları tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

11. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 9 arkadaşının, elektrik enerjisinin 
yüksek fiyatla satılmasının nedenleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

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

13. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 45 arkadaşının, dış 
politika konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclîs araştırması açılmasına İlişkin önergesi (10/57) 

14. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 
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15. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik 
programlarındaki çöküşün önlenmesi ve ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurulması 
için alınaca'k tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

16. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 35 arkadaşının, İzmir Büyükşehir 
Belediyesince kurulan veya kumlusuna iştirak edilen şirketlerin yaptıkları işleri, 
Belediyeden aldıkları ihalelerin koşullarını ve bu ihalelerin son durumlarını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

17. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA grevinin 
nedenleri ile ekonomik ve sosyal boyutlarını ve olayın sorumlularını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

18. — jraziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş ve 33 arkadaşının, kamu ban
kalarının içinde bulundukları sorunları, bu konuda alınacak tedbirleri ve olayın 
sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

19. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda kullanılmak üzere kiralanan ve' satın alınan 
helikopterler için hangi 'kurumca ne miktar ödeme yapıldığını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

20. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip 
olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

21. _ Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Üzün ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat 
Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile sonuçlarını ve olayın sorumlularını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

22. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığınan 
İraklıların sorunlarını, hukukî statülerini ve Uluslararası sözleşmelere göre haklarında 
yapılacak uygulamayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

23. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 34 arkadaşının, kalkınmada öncelikli 
yörelerin sorunlarını gidermek amacıyla alınacak tedbirleri ve bu konuda uygulanacak 
politikayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 
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24. — Bingöl Milletvekili llhami Binici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Binasında 
miUetvekillerince yapılan çalışmaların ve telefon konuşmalarının kaydedlerek belge 
haline getirildiği iddiasını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/68) 

25. — Bingöl Milletvekili llhamıi Binici ve 22 arkadaşının, Bingöl İli Adaklı 
ve Karer bölgelerinde yaşayan vatandaşlar arasında cereyan eden olayların nedenleriiü 
ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/69) 

26. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan zarar 
gören çiftçilerin sorunlarını ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

27. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 31 arkadaşının, demir - çelik 
işyerlerindeki grevin nedenlerini ve grevden kaynaklanan sorunları tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

28. — Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 54 arkadaşının, 25 Mart 1984 
tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı iddia edilen 
kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/72) 

29. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 10 arkadaşının, Bulgaristan'a karşı 
izlenen politika ve soydaşlarımızın sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 

30. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu' 
da cereyan eden olaylar ve Hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

31. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
tarım politikası ve tarım sektörünün sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/15) 

32. — Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan ve 10 arkadaşının, ülkemizin sana
yileşmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

33. — İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve 64 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin sorunları ve Hükümetin bu konudaki tutumu konusunda Anaya-
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sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 indi maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/17) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin tli Silopi 
İlçesi Derebaşı Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddia--
ları açıklığa kaıvuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/73) 

<î 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen illerde 
bazı okul binalarının askerî amaçla ya da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiyle 
hakkında dava açılan bir firmaya vergi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

3. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevlerine 
son verilen, haklarında nakil işlemi uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tutulan 
öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/15) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Söıkmenoğlu'nun, T. C. Ziraat Banka
sınca ziraî kredilerin durdurulduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/77) (1) 

5. — istanbul Milletvekili Mehmet Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

6. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çizme ve ierlilk ihracatına ve bu mamuller için 
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılan ödemeye ilişkin 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 ödememiş olan 
kişi ve kurumlara ve tahsil edilemeyen banka alacakları hakkında ne gibi işlem yapıl
dığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/21) 

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

9. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumarhaneleri cazip halden çıkarmaJk için ne gibi 
tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

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



— 6 — 

10. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sosyal 
sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanından sözlü soru önergesi (6/32) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 hasat döneminde satın alınan ayçiçeği ürünü için 
üreticilere fiyat farlkı ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/38) 

12. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanununa göre 
görevlerine son verilip de bilahara işe alınanlara arada geçen süre için aylık ve özlük 
haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/44) 

13. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın Tunceli İline bağlı bazı köy 
ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayında meydana gelen olaylara ve bu olayların sorum
lularına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/46) 

14. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazılarının Antalya Valili
ğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

15. —• Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yaylacık 
Köyünde yaptırılan ortaokulun öğretime açılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) 

16. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, ABD ile yapılan Savunma ve Ekono
mik İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının geciktirilme nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/49) 

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

18. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, birinci Özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/60) 

19. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, bankalardaki döviz tevdiat hesap
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/62) 

20. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, ülkemiz üzerinden iran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

21. —Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim programları
nın geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/65) 

22. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Artvin 11 merkezindeki 
öğretmen okulu kampusu ile Şavşat ilçesindeki temel eğitim okulu binasının Jandarma 
komutanlıklarınca kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/95) (1) 

23. — Sakarya Milletvekili' Ahmet Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi böl
gesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 
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24. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol liginde 
uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/68) 

25. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

26. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/70) 

27. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana kaç 
belediyenin mülkiye müfettişlerince denetlendiğine ve denetim sonuçlarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/96) (1) 

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

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

30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki otoyo
lun trafiğe açılmasından sonra yaptırılan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/76) 

31. — Ankara 'Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/97) (1) 

32. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zammın ilk taksidinin bazı kurumlarca ödenmediği 
iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/79) 

33. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

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

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

36. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

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

38. — Bursla Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyukşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/82) 
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39. — Buıisa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı diil sınavına ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

40. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edilen gerilemenin nedenlerine ve bu konuda 
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 artırılmasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

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

43. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara ilişkin İçişeri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/106) (1) 

44. — Ankara Milletvekili Rıza Yıknaz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulunun 
yönetici kadrolarına yapılan atamalara lilişkin Milî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

45. — Ankara Milletvekii Ömer Çiftçi'nin, Türk - tş Yapı Kooperatifine© An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan konut inşaatları için Sosyal Sigortalar Kuru
munca müteahhit firmaya yapılan Ödemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kamndan sözlü soru önergesi (6/86) 

46. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır tünde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

47. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğanı'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına üişkin 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 ilişkin Tarım Orman ve Köyİşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/89) 

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

50. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine mensup 
bir grup öğrencinin dövülmesi nedeniyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Karakoluna 
intikal eden olaya ve Karakol amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/93) 
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51. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, bir dergide yer alian DELTA 
Deri Giyim Sanayii A. Ş. ile ilgili iddialara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

52. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı 
olan malların alımı için Sümerbank'la bir mutalbakaıt imzalanıp imzalanmadığına 
ilişkin MM Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/98) 

53. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan gaze
teye ilişiklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) (1) 

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

55. — Ankara Milletvekili Ömer Çifitlçi'nin, Ankara M Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan okulun bahçesinin umarından doğan ve an
laşma ile Belediyeye verilen arsa üzerinde özel bir kooperatif adına inşaat yaptırıldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/99) 

56. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patateslinin pazarianmasına ilişkin Tarım Oranlan ve Köyoşleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/137) (1) 

57. — Zonguldak Milletvekilli Şınasi Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat Hinden getirtilen işsizlerin yerieştirildliği ve Karabük Demir-Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/100) 

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

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

60. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Tokat Hindeki öğrencilerden çe
şitli nedenlerle para toplandığı ve bu ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis edilen 
paraların başka amaçlar için kullanıldığı iddiasına iişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) (1) 

61. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelenme nedenine ve sınav komisyonunun kimlerden 
oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

62. — Tunceli Milletvekilli Kamer Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edilen 
vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) (1) 

63. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi yapılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/144) (1) 
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64. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanacağına 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 vatandaşın Karayolları 15 ilnci Bölge Şefliği Gö
revlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/110) , 

66. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana gele
bilecek sportmenliğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) (1) 

67. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçesinin 
ns zaman il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

68. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atanma
sından önce, T.R.T. Yüksek Kurulunun 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 bazı köylerin su 
alamadığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/114) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında 
imtihansız personel alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

71. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve köylülere taksitle satılan traktörlerin adedine 
ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 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 sözlü soru önergesi (6/203) (1) 

74. -T- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) (1) 

75. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim 
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 
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76. —Arita'lya Milletvekili İbrahim Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 

77.— Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi içjin tahsis edilen arazi ve ödeneğe ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan 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 Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

79. — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'm, Bergama İlçesindeki ilk ve 
orta dereceli okulların öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/232) (1) 

80. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, aylık bir dergimin yayın yönetmeni 
ve Ankara temsilcisi ile diğer çalışanlarının takip edildikleri ve gözetim altında tutul
dukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/233) (1) 

81. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda TBMM çalışmalarına 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. önder Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alman 
uçaklar nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü.soru önergesi (6/235) (1) 

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

-85. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine rağmen 
gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapıldığı ve işkence yapanların korunduğu 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

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

87. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım perneği öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli malzeme 
ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.l. Orta Anadolu Linyit Işletmesince 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 bal uygulamalarının yöredeki vatandaşları mağdur ettiği iddiasına lilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) (1) 

89 — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbank'ta «Turgut Özal» mar
kalı kurqaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 
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90. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta 
önceden satışa çıkarılmasının karaborsaya neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) (1) 

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

92. — Denizli Milletvekili Adnan Keskinin, Ege Bölgesindeki pamuk üretici
lerine ürün bedellerinin ne zaman ve n'asıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/249) (1) 

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

94. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'uı, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla yapılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

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

96. — Denizli Milletvekili Adnan Kesfcin'in, tütün ve yabancı sigara ithalatına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

97. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, yurtlara giremeyen öğrenci
lerin sayısına ve sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/256) (1) 

98. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkrnaz'ın, Başbakan Turgut Özal'ın 
yurt dışı gezilerime ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/130) 

99. — Kocaeli Milletvekili Ömer TürkçakaTın, Seka İzmit Fabrikasının kaldı
rılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/131) 

100. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (1) 

101. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(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 yapıl
dığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

103. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve bu 
belediye başkanlıklarına valiliklerce yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/260) (1) 
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104. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına 
uygulanacak faiz oranlarının serbest bırakılmasının neden olabileceği sorunlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/133) 

'105. —• Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi iadesi 
ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/134) 

106. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden 
ülkelerden ülkemizce ne kadar et ithal edildiğine ve ithalatın devam edip etmediğine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü""soru önergesi (6/135) 

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

108. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, îzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bulunmaları 
nedeniyle herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığına ;lişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/316) (1) 

109. — İçel Milletvekili M. tstemi'han Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) (1) 

110. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyelere 
yapılacak yardım ve ödemeler tertibinden hangi belediyelere ne miktar yardım yapıl
dığına ilişkin Maliye, ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

111. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇUKO-
BİRLlK'çe gerçekleştirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/263) (1) 

112. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırk'nın, eğitim önKsans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerim intibaklarının yeniden 
düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/264) (1) 

113. — Adana Milletvekili M, Halit Dağlfnm, 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 nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/301) (1) 

115. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine ve 
canlı koyun sayısında görülen düşüşün nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/139) 

116. — Kars Milletvekili Malhmut Alınak'in, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 
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117. — Ankara Milletvekili İbrahim Tcz'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

118. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, İskenderun Demir 
ye Çelik Fabrikalarınca son üç ayda belediyelere ve diğer resmî kurumlara yapılan 
demir tahsisine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) (1) 

İl9. — Kütahya Milletvekili Mehmet Kor'kmaz'ın, Çan'kın İli Eldiıvan İlçesi 
arazisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve Sarayeık köylerine içmesuyu olarak 
götürüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişlerİ Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/148) 

120. — Mardin Milletvekilli Süleyman Çelebi'nin Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi isitihdamına 
ilişlkin Tarım Orman ve Köyişlerİ Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

121. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 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 ça
lıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişlerİ Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

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

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

125. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana ilinin sağlık sorunlarına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) 

126. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışmalarınla ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanınldan sözlü soru önergesi 
(6/155) 

127. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karaibekir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

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

129. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/158) 
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130. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia edilen değişikliklere ve imar planı düzenleme 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/159) 

131. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, üniversite öğrencileri için çıkarıla
cak affın geciktirilmesinin bazı öğrencilerin sıömelsıtr veya ders yılı kaybına neden 
olacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/304 (1) 

132. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak îl Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/160) 

133. — Samsun Milletvekili İrfan Demiiralp'in, 'ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama bekleyen öğretmenlere ilişkin. Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/161) ' 

134. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'ln, Sosyal Sigorta Kurumu emekli
lerinin de yurt dıışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp ya
pılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

135. — İsparta Milletvekili İbrahim, Gürdal'ın, İsparta Antalya Dereboğazı yolu 
için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tahsisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/Î63) 

136. — İsparta Milletvekilli İbrahim Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran işyer
lerinden Konut Edindirme Fonu İçin toplanan para miktarına ve fondan yararlanan
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/164) 

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

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

139. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyosyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/167) 

140. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçesinde 
meydana gelen heyelandan zara» gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

141. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının sön durumlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü sioru önergesi (6/169) 

142. —• Erzurum Milletvekilli İsmail Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Müdür
lüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/170) 

143. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya ili Merkez İlçesi Kâ-
zımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören bataklığınla ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/172) 
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144. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neid'im'in, Sakarya İli Adapazarı İlçesin
deki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı Sakarya Projesine ait çalışmaların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve Mân Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

145. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Hinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait 'inşaatların ne zaman tamam
lanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

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

147. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesinin telefon sorununa 
ve Gebze'de telefon müdürlüğü konulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) 

148. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu inşaatı
nın ne zaman ihale edileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/177) 

149. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köylerde 
yapılmakta olan sanayi ve fabrika inşaatlarının ruhsatlarının bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından slözlü soru önergesi (6/178) 

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

151. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi Şekeıpmar Köyünün 
ne zaman içme suyuna kavuşturulacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/180) 

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

153. — Samsun Milletvekili Ali Eserdin, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/l®2) 

154. — Samsun .Milletvekili Ali Eser'in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çıkarılmasının öğretmenler ve öğrenciler üze
rindeki 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 Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

156. — Zonguldak iMilletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve tekân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/185) 

157. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük İlçesi Kapuüu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/186) 
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158. — Kütahya Milletvekili Mehmet Kbrkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü Soru önergesi (6/187) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet Kbrkmaz'ın dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılma^ 
dığına ilişiklin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

160. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin ülke
mizde komünist partisi kurulması fikrine katılıp katılmadığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/189) 

161. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı kârına ve 19#6 yılından bu yana vakfa ya
pılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/305) (1) 

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

163. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek konulup 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 zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü 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 hedefinden saptırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından 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 olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılmayacağırua ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

1İ69. —• Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

170. — Afyon Milletvekili Afolduilah Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından Sözlü soru önergesi (6/196) 

171. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre fcMiliğİne nedlen olduğu iddiasma ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/197) 
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172. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve* 
sonuçlarına ilişlkin Başlbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

173. — İçel Milletvekili M. îstemû'han Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl-
rrtasmın düşünüiemediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başlbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

174. — Kocaeli iMiUetyekili Alaiettin Kurt'un, Kocaeli İli Gdbze ilçesinin 
öğretmen 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 kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önengesi (6/20O) 

176. — Kocaeli Milletvekili Alaiettin Kurt'un, Gebze - Çayıriova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü som önengesi (6/201) 

177. — Afyon Milletvekili Abdullalh Ulütürfc'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve panoar üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişlkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

178. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 
tarihlî nüshasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu 
teşkil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207) 

179. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesine 
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) '(1) 

180. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergelerden 
bir kısmının Gebze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

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

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

183. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedide 
Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren ifade ve bölümler bulunup bulunmadığına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) (1) 

184. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
Yarikkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

185. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında ger
çekleştirilen gül alımlarına ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/210) 
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186. — İsparta Milletvekili Ertekm Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

187. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarkika
raağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

188. — İsparta MilldtJvekMi Ertekin Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen kere
vit balıklarında görülen hastalığın giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri (Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 

189. — İsparta Milletvekili .Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonunun gelirlerine ve harcamalarına 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 İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) (1). 

191. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Köyün
den bir vatandaşın Kuşlukçayırı Köyü Biroemal Mezrası korucularından biri tarafın
dan öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) (1) 

192. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyünün 
başka bir mahalle taşınmasına dair projenin 1988 yılında gerçekleştirilememesinin 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakınından 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 Postacı'nın, British Airways uçaklarıyla 
Ankara ve İstanbul'dan Londra'ya giden yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaçlandık
ları iddiasına ilişkin Ulaştırma: Bakanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

195. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde Merkez İlçesine bağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

196. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla İlçesinde yapıl
ması düşünülen İmrahor Göletine ilişkin Bayındırlık ve İskân Balkanından sözlü soru, 
önergesi (6/218) 

197. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde görev 
yapan akademik personelin yapılan kadro düzenlemesinden yararlandırılmadığı iddia
sına 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 İmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 
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200. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Söıkmenoğlu'nun, ülkemizdeki enflas
yon konusunda IMF ve Dünya Bankasına verildiği iddia, edilen teminata ve Dünya 
Bankasınca tarım sektörü için verilen kredinin kesildiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/222) 

201. — Afyon Milletvekili iBaki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Fonundan konut yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/223) 

202. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçi
lerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

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

204. — İsparta Milletvekili Abdullah Aykon Doğan'ın, İstanbul ve Ankara illeri 
telefon rehberlerinin ITT Bilka A. §. tarafından basılacağı iddiasına ve bu şirket ile 
yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

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

206. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İlinde askerî birliklere akar
yakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/331) (1) 

207. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan edi
len Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının dur
durulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

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

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

210. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 
İli Yüksekova İlçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) 

21 T. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli - Uludere İlçesi §en-
oba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 
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212. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Ay-
tepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddiası
na ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

213. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde ya
pılmakta olan Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ve tesi
sin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/239) 

214. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 1.11.1988 
tarihli Birleşimindeki görüşmelerde hükümeti temsil eden Devlet Bakanının İçtüzüğe ve 
teamüllere aykırı hareket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu konudaki tutumuna ilişkin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/240) 

215. — Mardin Milletvekili Süleyman Çele'bi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 tari
hine kadar açılmamış olan okullara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/241) 

216. — Mardin Milletvekili Süleyman Celebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

217. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusunda ta-
vizkâr politika izlendiği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakamndan 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 iktisat Fakültesi 
öğrencilerinden birinin Devlet güvenliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye zorlandığı id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

220. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli İli Honaz ilçesine bağlı köyler
deki vatandaşların sınıflandırıldığı ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

221. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal varlık
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) 

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

223. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir şir
ket tarafından istanbul özel İdare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 

224. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine ver
diği demece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

225. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir gazetenin 
dar boğaza sürüklenerek kapatıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/267) 
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226. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) (1) 

227. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon liranın 
üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip ödenmediğine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

228. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş - Gök
sün, Göksün - Elbistan, Göksün - Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş karayollarına 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 

229. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan Ter
mik Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imalatının ne zaman gerçekleştirileceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

230. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Adatepe ve Karakuz 
barajlarının yapımına ne zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/270) 

231. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, fasulye ürününe taban 
fiyat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/271) 

232. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş ilin
de tütün ekimine müsaade edilip edilmeyeceğine ve bu ilde ne zaman Gümrük Müdür
lüğü kurulacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

233. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş ilin
de ne zaman havaalanı yapılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/273) 

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

235. —Kahramanmaraş Milletvekilli Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendkıileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/275) 

236. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağınla ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

237. — Zonguldak Milletvekili §inasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/277) 

238. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, hükümetin Kıbrıs 
politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 
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239. — Denizli Milletvekili Adnan Keskinlin, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen 'krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

240. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî partile
rin radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına 
dair Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

241. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon İli Sandıklı ilçesi Akha-
rım Kasabası Ortaokulunun öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/344) (1) 

242. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına hakaret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

243. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı vatandaşlara koruculuk için başvuru formu im
zalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) (1) 

244. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A, Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

245. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede gözaltına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/349) (1) 

246. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Merkez 2 No. lu Sağlık 
Ocağında görevli iki hemşiremin görev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) (1) 

247. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Denizinde 
trol ve algarina ile balık avcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/280) 

248. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Samsun - Havza İlçesi 25 Mayıs 
Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz atama yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) (1) 

249. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, gece bekçilerine de silah tazminatı 
verıbp verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/281) 

250. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesinin ne zaman il yapıla
cağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) 

251. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede kaç kişinin korucu olarak görevlendirildiğine ve 
korucuların karıştıkları adlî olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/352) (1) 

252. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Müdürlü
ğünce açılan imtihana İmam Hatip Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 
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253. — Sakarya Milletvekilli Ahmet. Neidim'in, AIDS'li hastaların sayısına ve 
bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yandım Bakacından 
sözlü soru önergesi (6/284) 

254. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gülköy 
ve Kavak köylerinie sağlık evi yaptırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/285) 

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

256. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

257. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarınla ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/288) 

258. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup kurulimıayacağına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

259. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama proje
sine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

260. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın, 
Pire'deki Türk Şehitliğini kaldıracağı iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/291) 

.261. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana 
büyükşehir belediyelerinin yurt dışından borç alıp almadıklarına ilişkin İçişleri Ba
kanından 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 za
man açılacağına ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/293) 

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

265. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, T.R.T.'nin bütçe 
görüşmelerinin yayınlanmasında izlediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından sözlü soru önergesi (6/307) 

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

267. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar faıar Uygulama Fonundan aldığı kredilerin miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/359) (1) 



268. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçların miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

269. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

270. — Konya Milletvekili Ömer Şeker'in, Etibank Genel Müdürlüğü müfettiş
lerince Seydişehir Alüminyum Tesisleri Satınalma Müdürlüğünde yapıldığı iddia edilen 
soruşturmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/296) 

271. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas ili Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde .inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

272. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İH Sütçüler İlçesindeki 
Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorun
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

273. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Karakaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/308) 

274. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hakkında 
ihbar ve şikâyette bulunulup bulunulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/309) 

275. — Samsun Milletvekili Ali Bser'in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 

276. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi 
alanlara ve adı geçen Fon'dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

277. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Mardin İli Midyat İlçe
sinde göreVli bir komiser yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

278. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta - Eğirdir İlçesi Endüstri 
Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

279. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Manisa 
İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/312) 

280. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğ
retim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

281. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, profesyonel futbol kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) (1) 
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282. — Samsun Milletvekili İrfan Demira'lp'in, Altınkayu. Barajı sahasında kalan 

Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 

283. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi mezunları ile diğer 
fakülte mezunlaırı arasında ayrım yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 

284. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu 
veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/373) (1) 

285. — Diyarbakır MıilletVekili 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 baca 
gazı arıtma tesislerine ve Karlıova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) (1) 

287. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, haberleşme hürri
yetinin İhlal edildiği iddiasına ve MİT raporunun akıbetine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/327) 

288. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefon
ların 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 kampanyasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/378) (1) 

290. — Kocaeli Milletvekili AJaettin Kurt'un, Topçular İskelesinin ne zaman hiz
mete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/379) (1) 

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

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

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

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

295. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyatla
rına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1) 

296. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak ban
kalarınca gerçekleştirildiği iddia edilen arsa alım ve satımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

297. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri.Bakanlığı İdarî ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT Müsteşar-
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lığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386) (1) 

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

299. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atâlay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt ille
rinde 25.12.1988 tarihinden bugüne kadar göz altına alınan vatandaşlara ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) (1) 

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

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

302. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atâlay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

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

304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atâlay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faa
liyetleri Düzenleme Fonuna ve elektrik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/394) (1) 

305. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kurmak 
amacıyla Samsun iline bağlı Asaraağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 1985 -1986 
yıllarında kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/404) (1) 

306. — istanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yıllarında toplanan 
gelir vergilerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/395) (1) 

307. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

308. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, izmir Büyükşehir Belediyesinin borç
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

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

310. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atâlay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Yatağan 
bölgelerinde termik santralleri besleyecek kömür ocaklarmın özel sektöre devredileceği 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) (1) 

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

312. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotü'in, istanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere verilen ilanlar için yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) (1) 
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313. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen 
doğal gazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) (1) 

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

315i — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile il
gili çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/328) 

316. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 

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

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

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

320. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

321. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, NATO ile ilişkileri
mize, Türk kadınlarına askerlik eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savunma Sanayii Fo
nuna ilişkin Millî Savunma 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 elek
triğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/407) (1) 

323. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesinde söz
leşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

324. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel 
Müdürünün Amerika'ya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cum
huriyet Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/409) (1) 

325. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, istanbul VaKiliğince bazı sanıatçı-
larıu konserlerimin yasaklandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü sora öner
gesi (6/410) (1) 

326. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yrldırırn'ın, Tunceli İli Hozat İlçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 
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327. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında hayali 
ihracat yaparak haksız vergi iadesi alan firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) (1) 

328. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ankara DemirlÜbahçe Ortaokulu 
İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) (1) 

329. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fisfcobirlikçe 1988 yılında 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1) 

330. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Baihçellievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin içişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/415) (1) 

331. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanbğa dilekçe veren öğrenciler 
hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/416) (1) 

332. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (1) 

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 Sökmenoğlurnun, Turizm Bankası 
Genel Müdürünün İsviçre gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ((6/419 (1) 

335. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendiri
len grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/420) (1) 

336. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak Kredi 
bankalarının 1987 ve 1988 yıllarına ait kârlarının yüksek gösterildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/421) (1) 

337. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarındaki bazı. harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kıs
mının satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

338. — Adama Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Merkez 
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli kararname gere
ğince Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan vergi 
iadelerinin ödendiği iddiasına ilişkini Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1) 

339. — Erzncan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine 
bağlı Yoğurtçuiıar ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme 
kararının infazı sırasında meydana gelen olayın soırumlularrnia ilişkin -İçişler.' Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/426) (1) 

340. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlamlabilmesi için; elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar: Bakanından »özlü soru öner-
gesi f6/427J m 
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341. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Merkez İlçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Giirani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınjırları içine alınmama
sının nedenine 'ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/428) (1) 

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

343. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, 31.12.1988 taırihi itibariyle TARİŞ'in 
üreticilere ne kadar borcu bulunduğuna ve bu borcun ne zaman ödeneceğine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

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

345. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur İl merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba okul
larına nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/353) 

346. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Bkmen'in, 7.10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddia
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) 

347. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'm, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kaldım 
Gazetesine ödenen reklam ücı etine ilişkin B'aşbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1) 

348. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Em
lak Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen1 reklam ücretine ve bir firmaya kullandırı
lan döviz kredislinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sıözlü soru önergesi 
(6/434) (1) 

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

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

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

352. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarig iil'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlannda tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

353. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu nede
niyle görevinden alındığı ve geneli idare hizmetleri sınıfına atandığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (1) 
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354. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya 
illerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Barbakan
dan sözlü soru önergesi (6/451) (1) 

355. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 
tarihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesli (6/443) (1) 

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

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

358. —' İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler ilçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa İlişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

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

360. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idareler 
seçimleri nedeniyle bazı seçim bölgelerinde vali ve kaymakamlarca aday yoklaması 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

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

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

363. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, bir siyasî partinin 
malî denetiminin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Malî Şubesince yapıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/447) (1) 

364. _ Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, yurt dışına çıkan 
vatandaşların Konut Fonu için yaptıkîarı ödemelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/366) 

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

366. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Emlak Bankasınca 1.1.1987 tarihin
den bugüne kadar gerçekleştirilen arsa alımlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/449) (1) 

367. _ Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya İli Çumra İlçesi kapatüan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yaka'lanamamasınm nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 
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368. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca 
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/367) 

369. — Erzurum Milletvekili İsmail KÖse'niın, Devlet eski Bakanı Yusuf Bozkurt 
özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniyle aldığı harcırah miktarına, Başbakanın tedavisi 
için yapılan harcamaya ve 1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde götürülen hediyelik 
eşyaların tutarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/458) (1) 

370. — İzmir Milletvekili Halil Çul'haoğlu'mm, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 

371. — Gaziantep Milletvekili AbduHkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/453) (1) 

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

373. — Tekürdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıf larca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarıma, özel okullara ve 
dersanelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 

374. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'm, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

375. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Köy - Koop. Merkez Birliği kurul
ması için yapılan girişimlerin engellendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) (1) 

376. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı 
seçiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergösi (6/461) (1) 

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

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

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

380. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesiL (6/438) 

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

(12 nci Birleşim) 
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382. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, sahillerdeki okulların yaz ayla
rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

383. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, istanbul - Tuzla'da meydana gelen 
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/466) (1) 

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

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

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

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

388. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2,5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

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

390. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldırılmasının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

391. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, son beş yıl içinde ülkemizle 
İlgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) (jl) 

392. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle 
gözaltına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) • (1) • 

393. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan 1986 - 1988 yıllarında hangi illere ne miktar yardım yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) (1) 

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

395. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotilln, belediyelere bütçöden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne 
miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 
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396. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vak
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

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

398. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfı
na yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

399. — Denizli Milletveikiii Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcı
larından Rurum iştiraklerinde görev alanl'ar ibulunup bulunmadığına ve bu Kurum 
için satın alınan güç trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) (1) 

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

401. —İstanbul MillölJvökili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

402. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vak
fına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) ı(l) 

403. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vakfı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

404. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gi'bi 
tedbirler alınacağına Miskin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

405. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye 'ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından sözlü som önergesi (6/495) 1(1) 

406. —Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/462) 

407. —• Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmer'in, Zonguldak - Eflani Yatılı Bölge 
Okulu inşaatımın ne zaman biteceğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/508) (1) 

408. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek 
ödenek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi1 (6/509) (1) 

409. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen 
firmalar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 
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410. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanmdan sözlü soru 
önergesi (6/464) 

411. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, muhalefet milletve^ 
killerinin gündem dışı konuşmalarına televizyonda yer verilmemesinin nedenine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

412. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Bulgar zulmüne ma
ruz kalan soydaşlarımızın geleceğine ve Türk - Bulgar münasebetlerine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

413. .— İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 

• Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

414. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Demir - Çelik işçile
rinin grevine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

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

416. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine naMediknesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişiklin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/478) 

417. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Sultanahmet Ca
miinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/479) 

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

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

11 — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yük
seköğretim Kanununun 27.5.1988 Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçici 8 inci 
Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fıkra İlave Edilme
sine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Eğitte Komisyonu Raporu (2/97) (S. Sayısı : 228 
ve 228'e 1 inci Ek) (Dağı ta tarihleri : 2.3.1989; 20.9.1989) 

2. — 4759 Sayüı İller Bankası Kanununun 28 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
20.9.19893 

•••*«>-«*•>••"<•»•—••« 
' (12 nci Birleşim) 




